Afscheid en welkom
Binnen het bestuur van de VVV OlmenEs zijn dit jaar nog al wat veranderingen. Joop Visser ,
Eelco Galema en Henk van den Berg, respectievelijk de voorzitter, penningmeester en de
secretaris nemen afscheid van het bestuur. Eelco en Henk hebben hun taken al volledig
overgedragen aan Dora Wijnja (penningmeester) en Theo Melching (secretaris). Joop is op
dit moment nog steeds waarnemend voorzitter, maar neemt ook definitief afscheid vóór de
zomervakantie. Bij deze wil ik hen bijzonder bedanken voor hun grote en jarenlange inzet
voor onze vereniging. Heel erg bedankt, jullie bijdrage was enorm waardevol.
Joop is al lange tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar tot nu toe is er geen kandidaat
gevonden. De suggestie binnen het bestuur om de vereniging een slapend bestaan te laten
leiden tot er een nieuwe voorzetter is, werd van de hand gewezen. De meerderheid binnen
het bestuur vond dit niet in het belang van de leden en bewoners van OlmenEs. Er is
besloten om zo goed en zo kwaad als het gaat de taken van de voorzitter te verdelen onder
de 4 resterende (deels nieuwe) bestuursleden. Joop maakt een inventarisatie van die taken.
Bovenstaande betekent dat het VVV bestuur een groot tekort heeft aan bestuursleden. Een
ideale situatie zou zijn dat elk woonhuis vertegenwoordigd is in het bestuur. Daarmee is het
contact tussen de woonhuizen en de VVV gewaarborgd.
Nog een knelpunt: het contact met de Cliënten Raad is op dit moment niet middels een
vertegenwoordiger van de VVV gewaarborgd omdat Joop deze functie vervulde en er geen
opvolger is.
We doen hierbij dan ook een dringende oproep aan alle leden van de VVV OlmenEs om ons
te helpen met de doelstelling die we voor ogen hebben! Denk hierbij aan informatie
voorziening voor leden en extra’s voor de bewoners. Voel je vooral welkom een keer bij
een vergadering van ons aan te sluiten om te ervaren of deelname in het bestuur iets voor
jou zou kunnen zijn!
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