Aangetekend
Aan het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,
Nieuwe Parklaan 25,
2597 LA ’s-Gravenhage.
Broek op Langedijk, 12 maart 2007.
Betreft: 82 (=42 + 40) verzoekschriften voor een extra buitengewone ledenvergadering
Geachte leden van het bestuur,
Naar aanleiding van Uw brief d.d. 5 maart 2007 aan het WMO-bestuur mogen wij het volgende onder Uw
aandacht brengen.
Zoals wij in onze bespreking met Uw bestuur op 13 februari 2007 hebben aangegeven staat de afkorting
WMO voor Werkgroep Minnelijk Overleg. Het moge duidelijk zijn dat wij ook in deze geest toen hebben
gehandeld en dat ook in de toekomst voornemens zijn.
In het kader van een goede communicatie achten wij het niet juist dat U zonder overleg met het WMObestuur tegelijkertijd Uw conclusies, als zijnde de onze, mededeelt aan respectievelijk de groep van 42 en
40 ondertekenaars.
Wij concluderen uit bovenstaande dat U kennelijk minnelijk overleg niet op prijs stelt, terwijl U toch zelf
uitdrukkelijk in ons overleg van 13 februari 2007 tot uitdrukking hebt gebracht daar positief tegenover te
staan.. Om deze reden zullen wij Uw brief kort en zakelijk beantwoorden in de door U aangegeven
volgorde.
1.

Wij hebben U drie documenten met betrekking tot de drie minimumcondities doen toekomen
inzake de VGC (per e-mail op 14 en 26 februari 2007). Waarom U blijft volhouden dat U geen
notitie ontvangen heeft is voor ons onbegrijpelijk. Uw opmerking dat de initiatieven van het
bestuur en de uitkomsten van de commissie-Verdiesen afgewacht zouden moeten worden, zijn
door het WMO-bestuur niet gemaakt en blijken ook niet uit de notulen die door Uw bestuur zijn
opgemaakt. Het WMO-bestuur heeft in de bespreking van 13 februari 2007 gesteld dat wanneer de
drie minimumcondities zouden worden gerealiseerd het WMO-bestuur de ondertekenaars zou
adviseren het organiseren van een extra buitengewone ledenvergadering te staken.
Aangezien tot op heden niet gebleken is dat U de drie minimumcondities heeft geaccepteerd
persisteren de 82 ondertekenaars bij het organiseren van een extra buitengewone
ledenvergadering.

2.

Op 29 januari 2007 heeft U van 42 leden een verzoek ontvangen om een extra buitengewone
ledenvergadering te organiseren. Wij stellen vast dat dit verzoek niet binnen een maand conform
artikel 2 van de Verordening op de ledenvergadering is gehonoreerd. Derhalve zijn deze 42 leden
thans bevoegd zelf een extra buitengewone ledenvergadering te organiseren. Daarom zouden wij
graag met U van gedachte willen wisselen over de volgende praktische details.
a. Wij stellen Uw aanbod om gebruik te maken van de NAW-gegevens van de leden op
prijs. Wij gaan daarbij vanuit dat wij een aantal keren zelfstandig kunnen communiceren
met de leden, zowel per post als per e-mail, zonder toevoegingen van Uw zijde.
b. Voor een goede communicatie is tegenwoordig toegang en het beschikken over een deel
van de NovAA-website onontbeerlijk ; dit geldt ook voor Noviteiten. We gaan daarbij
vanuit dat onze communicatie daarbij de aandacht krijgt die het naar onze mening
verdient, zonder nodeloze inhoudelijke en/of technische beperkingen van Uw kant.
c. Wij gaan er vanuit dat alle kosten verbandhoudende met het organiseren van deze extra
buitengewone ledenvergadering voor rekening van de NovAA komen.

d.

3.

4.

Mocht Uw voorzitter van Uw bestuur het niet op prijs stellen deze vergadering voor te
zitten dan zullen wij de vergadering voorstellen een technisch en onafhankelijk voorzitter
te benoemen.

Wij hebben het indienen van het beroepschrift zolang mogelijk uitgesteld in de hoop dat U
akkoord zou gaan met de drie minimumeisen. In verband met het verstrijken van de fatale termijn
hebben wij het beroepschrift toch moeten indienen. Mocht Uw bestuur besluiten akkoord te gaan
met de drie door het WMO-bestuur genoemde punten dan kan overwogen worden het
beroepschrift in te trekken.
Collega Spil heeft inderdaad aangegeven dat hij in de VGC bepalingen had aangetroffen die naar
zijn mening in strijd zouden zijn met de wet en het recht. In het beroepschrift kunt U de gronden
aantreffen waarop deze stelling is gebaseerd.

Wij verzoeken U vriendelijk binnen twee weken na verzending van deze brief schriftelijk te reageren.
Uiteraard der zaak staan wij open voor nader overleg.

Met vriendelijke groeten.
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