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Zoals in het Jaarverslag (CDM 20-034) over 2018-2019 al aangegeven onder punt 3.1 treden af: 

• Piet Peters 

• John Wilms 

• Michel Knoester 
 

We vragen de leden met deze respectievelijke verzoeken in te stemmen. 
 
 
Art 7. Van de statuten: 
4a. De bestuursleden worden benoemd voor de periode van ten hoogste drie (3) jaar. 
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.  
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. 
Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van één (1) 
jaar na afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd. 

4b. Als een bestuurder wordt benoemd in een tussentijdse vacature, neemt hij op het rooster de 
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 
Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde drie jaar is 
of korter is dan drie jaar, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking 
wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a) van dit lid 
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Het bestuur heeft ons lid Ger van der Zanden gevraagd te kandideren als bestuurslid.  
Zie bijlage CDM 20-038 
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Officieel/formeel stelt ondergetekende Chris Hamans, zich herkiesbaar.  
In de vergadering echter een persoonlijke toelichting hierop voor wat betreft de volgende termijn. 
 

OPROEP: Bestuursleden / aspirant bestuursleden gevraagd 
 
Zelfs met de benoeming van Ger van der Zanden als bestuurslid,  
zijn er nog 3 vacatures ! De coöperatie moet hierin voorzien !  
 
………. meer dan 6 maanden draaien Paul Op het Veld en ondergetekende nu de coöperatie met z’n 
tweeën. De secretariaatsfunctie hebben we opgedeeld 
Dat betekent letterlijk alles, inclusief het project zonneweide Hofstraat, worden door 2 bestuursleden 
uitgevoerd. Het is de taak van het bestuur om te zorgen voor nieuwe bestuursleden, maar zelfs 
daarvoor hebben we ons niet de tijd kunnen nemen! Dat mag u ons verwijten, maar …… 
Als we niet meer ondersteuning krijgen in bestuur en project uitvoering trekken we een zware wissel: op 
de continuïteit en het voortbestaan van de coöperatie én op de gezondheid en het 
uithoudingsvermogen van de kartrekkers van dit moment. 
 
NOGMAALS EEN OPROEP OM UW INZET TE GEVEN ALS BESTUURSLID  
(we moeten statutair 5 bestuursleden hebben!)  
 
Laat mij weten of ik u op de vergadering als kandidaat voordragen of aspirant bestuurslid mag noemen. 
Of liever nog, de vergadering voor te stellen u te BE-noemen!. 
 
Chris Hamans, voorzitter 
tel 0648 60 63 63 
e-mail: vz.cdm@duurzaammaasgouw.nl 
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