`
Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost
Nederland.
Beste sportvrienden,

De vereniging 0108 Delfzijl vraagt hierbij de aangesloten verenigingen en
leden van afdeling 10 het verzoek aan het demissionair bestuur tot het
beleggen van een buitengewone algemene vergadering, welke
gehouden zou moeten worden voorafgaande aan de start van het
vliegseizoen, te ondersteunen.
Conform artikel 27, lid 1b dient hiertoe een schriftelijk verzoek te worden
ingediend, van een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen als
bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde deel van de stemmen.

Wij stellen de volgende procedure voor:
De verenigingen die ons verzoek tot het beleggen van een buitengewone
algemene vergadering ondersteunen reageren voor zondag 26 maart a.s.
schriftelijk naar het mailadres van het bestuur bestuur@npoafdeling10.nl, waarin
wordt aangegeven het verzoek van 0108 te steunen.
Aanleiding
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl. heeft het bestuur zich
demissionair verklaard. Daarmee zijn we beland in een bestuurlijke crisis, kort
voor de start van het vliegseizoen. Zoals we allen hebben kunnen lezen heeft
afgelopen vrijdag 17 maart jl. een overleg plaats gevonden met het demissionair
bestuur. Dit heeft niet geleid tot een oplossing.
Wij zijn van mening dat de ontstane situatie ten koste gaat van alle liefhebbers
binnen de afdeling 10. Gezien de demissionaire status van het afdelingsbestuur
is het maar zeer de vraag of het vliegseizoen überhaupt van start gaat, dan wel
volledig kan worden afgewerkt.
We hebben de afgelopen jaren kunnen zien hoe moeilijk het is om het iedereen
naar de zin te maken. Daarnaast is het enorm lastig vrijwilligers te vinden die de
kar willen trekken, laat staan in een dergelijke situatie erin te willen stappen.
Laten we in het belang van ons allen ons gezond verstand gebruiken en de
geledingen binnen de afdeling sluiten.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar richting proberen te geven, maar telkens
wordt het beleid van het bestuur met betrekking tot de gescheiden vlieggebieden
en programma’s ter discussie gesteld.
Dan is het toch ook volstrekt logisch dat deze vrijwilligers op een gegeven
moment er mee ophouden. Zoals het nu gaat is het bestuurlijk gezien niet te
doen, er is onvoldoende draagvlak binnen de afdeling voor het bestuursbeleid.
Voorstel
Ons voorstel is dat alle verenigingen tijdens een buitengewone algemene
vergadering de beleidslijn van het bestuur ondersteunen. Dit betreft het
erkennen en accepteren van de beide vlieggebieden noord en zuid met een
gescheiden vliegprogramma.
Met vriendelijke groeten,
vereniging 0108 “De Eemsvliegers” Delfzijl

