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Betreft : Kandidaatstelling vacatures bestuur

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw schrijven, gevoegd bij uw mail van maandag 26 november 2007, spijt het ons
te moeten constateren dat u zowel onze bedoelingen als wet en regelgeving ongelukkig
interpreteert. Het volgen van uw vooÍstellen zou er alleen toe leiden dat de uiwoering van
noodzakelijke besluiten over democratie en vernieuwing niet direct na de komende
ledenvergadering kan worden ingezet. Zonder goede redenen wordt gesteld dat een afzonderl'rjke,
later bijeen te roepen ledenvergadering noodzakelijk is.

In de Regelen ter uiwoering van dê verordening op de ledenvergadering, bepaalt art 1:
"Het bestuur doet tenminste negen weken voor de dotum van de jaorlijkse bijeenkomst van de
ledenvergodering als bedoeld in ortikel 4, lid 7, von de Verordening op de ledenvergodering, opgave
oan de leden von de te geschieden benoemingen, dls bedoeld in ortikel 4, lid 2, onder f, g, h en i von
ge n oe m d e vero rde n i ng."
De artikelen 2 en 3 geven een nadere invulling van de wijze waarop kandidaten voor deze te
vervullen vacatures kunnen worden voorgedragen en spreken dan ook uitdrukkelijk over kandidaten
voor de te vervullen vacatures.

Het is u bekend dat er een motie b€treffende de Big-Four op de ledenvergadering voorligt, waarin
het eantel bestuursleden mogelijk wordt uitgebreid. Deze motie moet eerst nog getalsmatig worden
gepreciseerd en vervolgens worden aangenomen. In casu is derhalve momenteel nog geen sprake
van vacatures, waarop de Regelen teÍ uitvoering van de verordening op de ledenvergadering van
toepassing zouden kunnen zijn. Het gaat om voorwaardelijke vacatures.

Wanneer, na aanvaarding van de motie inzake de bestuursrolvan de Big-Four, daadwerkelijk
bestuursvacatures ontstaan, is de ledenvergadering als hoogste orBaan binnen Nivra heel wel in staat
en bevoegd in die situatie te voorzien.

En wel op grond van de bevoegdheid die haar is gegeven in art. Lg lid t: " De ledenvergodering mdokt
de verordeningen, die zij ter vervulling von de in artikel 7 omschreven took nodig oordeelt."
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Uw conclusie dat daarvoor een volgende ledenvergadering vereist zou zijn, is dus voorbarig.
Eventuele conclusies en besluiworming ter zake kan beter aan de ledenvergadering zelf overgelaten
worden.

Overigens verheugt het ons dat u onze mening deelt, dat alle leden van Nivra zich ook kandidaat
zouden moeten kunnen stellen voor deze voorwaardelijke vacatures,
Wij raden u dan ook dringend aan voor deze voorwaardelijke vacatures aparte stembiljetten te
maken en deze, afzonderlijk van de bestaande vacatures, aan alle leden te presenteren. Voorwaarde
voor deze vacatures is immers dat de motie inzake de bestuursdeelname van de Big-Four wordt
aangenomen. Uw praktische oplossing om op het stembiljet voor de beide nu bestaande vacatures
alle 10 voorgedragen bestuursleden op te nemen, is dan niet meer nodig. Ook uw voorstel om de
heren Liesker en Spil voorwaardelijk als kandidaat-(vice)voorzitter voor te dragen wordt dan
overbodig. Wel is het dan noodzakelijk om, net als vorig jaar december, het agendapunt
benoemingen te plaatsen achteraan op de agenda. Dan is tenminste voorafgaand aan de
stemmingen duidelijk in hoeverÍe de gedachte vacatures ook invulling behoeven.

Graag zien wij z.s.m de bevestiging tegemoet, dat u met het vorenstaande instemt.
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