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Bestuur 2021-2022 

 

Het bestuur in 2020-2021 bestaat uit: 

Trees Siero, voorzitter 

René Renckens, penningmeester 

Elly Tamboer, secretaris 

Leen Blok, algemeen lid/coördinator optredens 

 

In de statuten hebben we het volgende vastgelegd: 

Artikel 8 

1. Het bestuur bestaat minimaal drie en maximaal zeven personen 

2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering uit de gewone 

leden benoemd, de voorzitter wordt in functie gekozen. 

3. Benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van drie jaar. Een 

aftredend bestuurslid is voor maximaal een periode hernoembaar, tenzij de 

Algemene Ledenvergadering incidenteel anders beslist. 

4. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene 

Ledenvergadering, ook te noemen algemene vergadering. 

 

Trees Siero is in 2021 aftredend en niet herkiesbaar vanwege het einde van haar 

tweede bestuurstermijn.  

 

Doordat we sinds maart 2020 geconfronteerd worden met corona maatregelen die 

helaas ook voor een deel van 2021 gelden is er een nieuwe situatie ontstaan. Het 

bestuur kan niet fysiek vergaderen, maar heeft langzamerhand wel een goede vorm 

van overleg gevonden. We bereiden ons voor op een herstart van de repetities ter 

voorbereiding op een aantal bijzondere events in 2022 

 

Het bestuur stelt de vergadering voor gebruik te maken van de clausule in Artikel 8 

lid 3 en de bestuurswisseling één jaar over te slaan en op te schuiven naar de 

Algemene Leden Vergadering in 2022. De vier bestuursleden zijn bereid een jaar in 

deze formatie door te gaan. 

Weliswaar is de genoemde clausule in de Statuten niet precies zo bedoeld, maar de 

huidige situatie heeft het bestuur doen besluiten de leden dit voorstel te doen. 

 

Wij vragen de leden of zij akkoord kunnen gaan met het voorstel dat het bestuur 

haar werkzaamheden in de huidige samenstelling voortzet tot en met de ALV in 

2022. 

 


