Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018

Een enerverende avond
Op 27 juni was het zover. De in de ledenvergadering van 25 april ingestelde werkgroep huisvesting had haar huiswerk ingeleverd en advies uitgebracht over de
meest wenselijke huisvesting. De emoties
waren hoog opgelopen en het bestuur
keek dan ook met spanning uit naar de
ledenvergadering. Hoewel er slechts 1
agendapunt was, namelijk de huisvestingskwestie, was er een redelijk goede
opkomst, namelijk 45 personen. Daarnaast had een flink aantal leden via het
bestuur een volmacht afgegeven.
De voorzitter had de leiding strak in
de hand. Cees van Hasselaar deed namens
de werkgroep verslag van de bevindingen, daarbij aangevende dat het advies
aan het bestuur niet unaniem was. Wel
was er geen verschil van opvatting over
de noodzaak van verhuizen.
Geen van de leden voelde de behoefte
verder het woord te voeren. Het bestuur
had reeds in eerste instantie besloten om
gelet op de beladenheid van het onderwerp, schriftelijk te gaan stemmen, maar
aangezien er verder in de vergadering
geen discussie werd gevoerd, heeft de
voorzitter gepeild of een schriftelijke
stemming noodzakelijk was. Op verzoek

van een van de aanwezigen is inderdaad
schriftelijk gestemd. Het stembureau
werd gevormd door Grietje Broekman en
Gerda Blomsma, aangevuld met Leida
Blum-van Dijk. De uitkomst liet geen
ruimte voor twijfel: 7 stemmen gaven aan
voorkeur te hebben voor de Uutkamp in
De Tippe, 51 leden steunden het voorstel
van het bestuur om in te trekken in het
Huis van Weldadigheid. Het bestuur
voelde zich dan ook zeer gesteund door
de leden.
Over de huurovereenkomst moet nog
verder worden onderhandeld, maar zal
naar het zich laat aanzien worden aangegaan voor de duur van 5 jaren. Mocht er
te zijner tijd geschikte ruimte in Vledder
zijn, dan kan de huisvestingssituatie worden heroverwogen. Dat neemt niet weg
dat het altijd mogelijk zal zijn op andere
plaatsen tentoonstellingen te houden. Indien er concrete voorstellen zijn, zal het
bestuur die welwillend beoordelen.
Om 21.00 uur was de gehele agenda
afgehandeld en konden de leden huiswaarts gaan om nog te genieten van een
heerlijke zomeravond.
Gerda Blomsma
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