Terugblik ALV 6 januari
René Suiker
Op zaterdag 6 januari jl. werd de eerste Algemene Ledenvergadering van 2018 gehouden.
Het bestuur van de vereniging had de leden hiertoe uitgenodigd, in opdracht van het
hoofdbestuur van HCC, overigens in aanloop naar de ALV van 24 april a.s., waar, zoals u
ongetwijfeld weet, over de toekomst van onze vereniging gesproken gaat worden.
Op verzoek van een der aanwezigen stelde, na de opening,
Clemens Schellens, onze voorzitter, de aanwezige leden van
het bestuur aan de vergadering voor. Vlak voor de opening
van de vergadering was ons reeds ter ore gekomen, dat
Marius Hille Ris Lambers voornemens was een motie in te
dienen.
Na de opening en het
voorstellen vroeg Ma‐
rius inderdaad het
woord voor een voor‐
stel van orde en dat
kreeg hij.
Zijn voorstel hield in,
deze vergadering zo
spoedig mogelijk, dus
meteen na de ope‐
ning, te sluiten en
verder te gaan met de
geplande gedachten‐
wisseling. Na een uit‐
wisseling van gedach‐
ten met enkele leden
in de zaal bleek een
ruime meerderheid dit
voorstel te onder‐
steunen, waarna
Clemens de vergade‐
Marius tijdens het indienen van het
ring sloot.
voorstel van orde.

CompUsers‐bestuur: Marike Tukker, Frans Dijkhoff, Clemens
Schellens, René Suiker, Jos van den Berge.

Op zaterdag 6 januari jl. werd de eerste Algemene Leden‐
vergadering van 2018 gehouden. Het bestuur van de vereni‐
ging had de leden hiertoe uitgenodigd, in opdracht van het
hoofdbestuur van HCC, overigens in aanloop naar de ALV van
24 april a.s., waar, zoals u ongetwijfeld weet, over de toe‐
komst van onze vereniging gesproken gaat worden.
Het CompUsers‐bestuur had nog voorgesteld deze ALV niet op
6 januari te organiseren, maar op 10 februari. Veel van onze
leden zijn dan toch al bij elkaar op onze CompUfair. Voor
het hoofdbestuur helaas niet acceptabel omdat het statutair
binnen een bepaalde termijn moest. De vergadering werd
gepland op onze vertrouwde locatie in de Bilt, in het H.F.
Witte Centrum. De agenda luidde zoals die was voorgesteld:
13:00
Opening
13:10
Gedachtenwisseling met de leden van CompUsers
over de gezamenlijke aanpak met een bestuur van
CompUsers dat daadwerkelijk bereid is om samen
met het hoofdbestuur van HCC tot een oplossing te
komen.
14:00
Sluiting

Meteen daarna kreeg Hubert Noordman, de inmiddels door
beide besturen geaccepteerde mediator, de gelegenheid om
op hoofdlijnen uit de doeken te doen met welke insteek hij
dit mediatietraject wil ingaan.
In een gloedvol betoog
maakte Hubert duide‐
lijk dat hij zich onaf‐
hankelijk ging opstel‐
len, geen voorkeur had
voor de positie van het
CompUsers‐ of HCC‐
bestuur, en van beide
partijen zou eisen dat
ze zich op de toekomst
gingen richten.
De aanwezigen hadden
na afloop van het
betoog nog enkele
vragen aan Hubert. Hij
beantwoordde deze
vol zelfvertrouwen en
overtuigend. Al met al
gaf hij het vertrouwen
dat hij dit ongetwij‐
feld zware traject
vakkundig zal begelei‐
den en daar zien we
dan ook naar uit.

In de zaal zijn tussen de vijftig en zestig leden van CompUsers en
HCC aanwezig.

Hubert Noordman.
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