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2.1. Toelichting agendapunt 5:    Dorpsondersteuner 

Stille Wille heeft een “eigen” Dorpsondersteuner, te weten Nico van den Borne. Hij wil 

graag, met name voor de nieuwe(re) leden, een toelichting geven over zijn rol als 

Dorpsondersteuner. Daarbij heeft hij aangegeven te stoppen met deze functie 

vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij wil graag zijn opvolger aan ons 

voorstellen. 

2.2. Toelichting agendapunt 6:    Bestuurszaken   

A.  Bestuursleden  

Het Bestuur Bestwil zoekt dringend nieuwe bestuursleden. 

De afgelopen maanden heeft aan aantal bestuursleden om diverse redenen 

zijn/haar bestuursfunctie neergelegd.  

- Johan Vrijsen heeft zijn taak als penningmeester neergelegd per 15 oktober 

2021 omdat hij van mening is dat hij te weinig kan betekenen voor de leden 

van Vereniging Bestwil. Dit doordat vaak besluiten en aankondigingen pas 

achteraf worden medegedeeld aan de bewoners en Bewonersraad en dat 

daardoor, volgens hem, er niet goed op geanticipeerd kan worden.  

- Edith Lindenberg heeft om haar moverende redenen haar 

bestuurslidmaatschap opgezegd. Ze stelt: “Kerst 2020 ben ik met veel 

enthousiasme begonnen, maar mijn persoonlijke verwachtingen betreffende 

de onderlinge communicatie en samenwerking bleken niet realiseerbaar, 

waardoor ik besloten heb op 15 oktober jl.  af te treden”. 

Dit houdt in dat op dit moment Peter Derksen (voorzitter), Sandra Korthals-

Stemerding (vice-voorzitter) en Mario van Asperdt (bestuurslid) het bestuur vormen. 

Zoals u kunt lezen op de website bestwil.nl zal Peter Derksen tijdens de komende 

voorjaarsvergadering aftreden. Het bestuur hoopt van harte dat er leden zich zullen 

aanmelden om het mooie werk van Vereniging Bestwil voort te zetten.   



B.  Contributie 

Alle leden hebben kort geleden een factuur ontvangen inzake het betalen van de 

contributie voor 2022. Omdat we de facturen altijd in januari uitdoen na de 

Najaarsvergadering is dat dit keer ook gebeurd. Echter statutair moet de hoogte 

van de contributie op de agenda staan van de najaarsvergadering en er dient een 

besluit genomen te worden over de hoogte. Door de pandemie wordt de 

vergadering pas nu gehouden en had de factuur niet uit mogen gaan.  

Het bestuur wil de leden thans voorleggen om de contributie dit jaar met € 5,-- te 

verlagen naar € 15,--. Degenen die het bedrag van € 20.-- al voldaan hebben, 

krijgen dit bedrag, bij goedkeuring van de verlaging, teruggestort. 

Te besluiten: gaan de leden akkoord met een verlaging van de contributie Bestwil-

2022 naar € 15,--?  

2.3. Toelichting agendapunt 7:  Statuten en dubbelleden 

A.  Statuten 

De statuten van Vereniging Bestwil zijn in 2005 voor het laatst gewijzigd. Behalve 

erfpachters/huurders zijn er nu ook grondeigenaren die lid waren als erfpachter, 

maar nu lid moeten worden als grondeigenaar. De statuten dienen hierop 

aangepast te worden. Daarnaast zijn de statuten redelijk verouderd. En er is op 1 juli 

2021 de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon)in werking getreden. Het 

bestuur heeft daarom in augustus j.l. besloten te statuten aan te passen en tevens 

conform de statuten een Huishoudelijk Reglement te maken. 

Voor een statutenwijziging is een tweederde meerderheid van de leden nodig. Bij 

goedkeuring zal een aparte vergadering worden belegd. Het bestuur vraagt u in te 

stemmen met een statutenwijziging. 

B.  Dubbelleden wel of niet? 

Tevens wil het bestuur aan haar leden voorleggen of het zinvol is om leden toe te 

laten die ook van een andere bewonersvereniging op Stille Wille lid zijn. Zoals u 

alleen al heeft gemerkt met de perikelen rondom deze vergadering zorgt het thans 

voor veel onrust op het landgoed en kunnen we als bestuur niet op juiste en 

adequate wijze besturen en daardoor niet voldoende de belangen van onze leden 

behartigen.  

 

   


