
CONCEPT  VOORSTEL 

Volgens de statuten van HOOD (artikel 10 lid 5) treden de bestuursleden om de 3 jaar af. Zij 
kunnen worden herbenoemd. Dat gebeurde tot nu toe automatisch, omdat het moeilijk was 
opvolgers te vinden. Het bestuur heeft evenwel geconcludeerd dat het wenselijk is, een datum 
van definitief aftreden vast te stellen. Dat is een extra stimulans om serieus naar een opvolger te 
zoeken en daarmee te streven naar vernieuwing in het bestuur.  

De jaartallen in het rooster geven aan, dat in de ALV in het najaar van dat jaar herbenoeming of 
definitief aftreden aan de orde is. 

Bestuurslid Functie Benoemd Herbenoeming of aftreden Definitief 
aftreden 

An de 
Vetten 

Penningmeester   Sinds 2014 gezocht 
naar opvolging! 

Aug.2016 

Bram 
Kleijwegt 

Vice-voorzitter ? 2008 2011 2014 2017 

Jannie 
Cambier 

Secretaris ? 2009 2012 2015 2018 

Arie 
Korteweg 

Voorzitter 2008 2011 2014 2017 2020 

Maarten 
Kersten 

Lid 2009 2012 2015 2018 2021 

Ton Faas Lid 2012 2015 2018 2021 2024 

JanArie 
Oushoorn 

Lid 2013 2016 2019 2022 2025 

Wil Spies Lid 2015 2018 2021 2024 2027 

  

 
Bram en Jannie zijn aangetreden vóór 2000  en het is moeilijk na te gaan, wanneer ze officieel 
benoemd zijn. Dus is in het rooster gekozen voor eerste herbenoeming in  2008/2009 om gelijk 
aftreden van beide DB-leden  te voorkomen. 
Bij het verlopen van de zittingstermijn moet het mogelijk zijn dat het aftredend bestuurlid zelf 
zorgt voor vervanging, met assistentie van de andere bestuursleden en leden van de 
bewonerscommissie, en dan het liefst vanuit de huurders.  Indien dit niet lukt bestaat er altijd 
nog een escape om een niet huurder (zie huidige statuten) te zoeken. Ruim van te voren kan 
gezocht worden naar een geschikte kandidaat. Dit heeft als voordeel dat een vervanger goed 
ingewerkt kan worden. Mocht het zo zijn dat er daadwerkelijk geen vervanging gevonden wordt, 
dan kan de ALV worden voorgesteld om  de aftredende bestuurder nogmaals één jaar te geven 
om door te blijven zoeken. 
 
 

 


