
 

 

Bijlage 5.1. (agendapunt 12) en bijlage 5.2 (agendapunt 13) 
 

Inleiding. 
Een aantal Bestwil-leden heeft verzocht deze 2 punten op de agenda van de 

vergadering te plaatsen. Omdat volgens de Bestwil-statuten leden agendapunten 

mogen aandragen, staan deze punten op de agenda. Het bestuur heeft gevraagd om 

een schriftelijke toelichting. Deze toelichting, ingebracht door Serge Rossmeisl, Akkie Zaal, 

Anton Noé, Ingeborg Capitain, Jack van Velzen, Loeke Braam, leest u hieronder. 

   

Toelichtingen. 

Bijlage 5.1.  Toelichting agendapunt 12. 
Proces en Rol Bestwil rondom actuele zaken zoals begroting, rioolhefing, 

erfpacht, etc. 
  

De afgelopen weken hebben wij veel correspondentie voorbij zien komen 

aangaande bovengenoemde onderwerpen. Duidelijk is dat er hierdoor onder de 

leden van Bestwil veel vragen zijn gerezen. Richting het bestuur van Bestwil is de 

ongerustheid die er bijvoorbeeld leefde ten aanzien van de begroting ook duidelijk 

geuit en is er om  die reden ook om een mondelinge toelichting gevraagd. Het 

bestuur heeft de leden echter te kennen gegeven dat zij zelfstandig de begroting 

kan goed- of afkeuren en dat zij daarvoor de goedkeuring van de leden eigenlijk 

niet nodig heeft. Daarnaast heeft zij leden die niet voor een bepaalde datum 

reageerden als ‘ja-stemmers’ beschouwd, waarmee deze de begroting aldus 

(wellicht onbedoeld) goedkeurden. Uiteindelijk is er - naar wij aannemen vanwege 

de protesten van een groot aantal leden - alsnog een aangepaste begroting tot 

stand gekomen. Wij wensen deze gang van zaken graag met u en de overige 

leden van de vereniging te bespreken. 

  

Verder zijn wij benieuwd naar de visie van het bestuur op de correspondentie 

aangaan de rioolheffing in combinatie met de erfpacht. Ook daarover leven bij de 

leden de nodige vragen. Wij zouden graag het standpunt van het bestuur in dezen 

ter vergadering vernemen. 

  

 Bijlage 5.2.  Toelichting agendapunt 13. 
Kwaliteit en transparantie binnen het bestuur van Bestwil 

  
Het is thans onduidelijk uit hoeveel leden het bestuur van Bestwil daadwerkelijk 

bestaat. De website van Bestwil introduceert bestuursleden, die in dezelfde 

introductie aangeven waarom ze alweer zijn afgetreden of op korte termijn gaan 

aftreden. Daarnaast is onduidelijk of alle leden van het bestuur voldoen aan de 

statutaire eisen. Verder is uit de correspondentie tussen een groot aantal leden en 

het bestuur van Bestwil gebleken dat het bestuur vaak optreedt vanuit slechts een 

persoon, de voorzitter. Tenslotte hebben wij moeten constateren dat het bestuur 

de eigen statuten heeft overtreden. Graag zouden wij deze zaken binnen de 

vergadering met u en de andere leden bespreken. 

  

 

 


