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Broek op Langedijk, 24 februari 2007. 
 
Aangetekend 
 
Waarde leden van het bestuur, 
 
1. Brief d.d. 15 februari 2007 
Uw brief d.d. 15 februari 2007 aan een 42-tal collega´s, die om een extra buitengewone 
ledenvergadering hebben verzocht,  bevat een verkeerde conclusie bovenaan op pagina 2.  
Daar waar het WMO-bestuur op 13 februari 2007 tot het uiterste geprobeerd heeft om door 
middel van ´stille diplomatie` tot een oplossing te geraken voor de  door een zeer groot deel 
van de NOvAA-leden als knellend ervaren regelgeving, zoals vastgelegd in de VGC, wordt 
een mogelijke oplossing bemoeilijkt.  
Hoewel U het volste recht heeft deze 42 collega´s aan te schrijven is dit als zodanig niet 
afgesproken. Met name is  niet overeengekomen dat het WMO-bestuur zou afzien van het 
organiseren van een extra buitengewone ledenvergadering. Toch stelt U dat wel in Uw brief 
aan bovengenoemde 42 collega´s. Wat afgesproken is dat wanneer het NOvAA-bestuur de 
drie door het WMO-bestuur aangedragen punten zou overnemen en zou bevorderen dat deze 
aangepaste VGC in de Staatscourant terecht zou komen het WMO-bestuur de 42 
briefschrijvers zou adviseren af te zien van het verder organiseren van een extra buitengewone 
ledenvergadering. 
De reacties van de 42 briefschrijvers dezer dagen in de richting van het WMO-bestuur naar 
aanleiding van Uw brief is duidelijk: doorgaan op de ingeslagen weg, d.w.z. het organiseren 
van een extra buitengewone ledenvergadering, tenzij het NOvAA-bestuur besluit akkoord te 
gaan met de drie door het WMO genoemde punten. In dat geval kan heroverweging van het 
verzoekschrift van de 42 ondertekenaars plaats vinden.  
 
2. NAW-gegevens leden NOvAA 
In het geval U mocht besluiten niet akkoord te gaan met de drie door het WMO-bestuur 
genoemde punten en niet bereid bent een extra buitengewone ledenvergadering te organiseren 
en het WMO-bestuur overeenkomstig de WAA zelf een ledenvergadering dient te organiseren 
verzoeken wij U reeds thans het volledige NAW- en emailbestaand van de NOvAA-leden ter 
beschikking te stellen aan het WMO-bestuur. Voor de goede orde wijzen wij U erop dat het 
accountantsregister een openbaar register is en dat derhalve geen beroep op privacy etc. 
gedaan kan worden.  
 
3. Beroepschrift CBB 
Het WMO-bestuur deelt U hierbij mede dat het WMO-bestuur voornemens is in verband met 
het verstrijken van een fatale termijn deze week een beroepschrift in te dienen bij het College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven  tegen het uitvoeren door Uw bestuur van een niet door de 
extra buitengewone ledenvergadering d.d. 11 december 2006 genomen besluit, de VGC. 
Mocht Uw bestuur besluiten akkoord te gaan met de drie door het WMO-bestuur genoemde 
punten dan kan overwogen worden de het beroepschrift alsnog in te trekken. 
 



4. 40 Nieuwe verzoekschriften 
Namens de volgende collega´s zend ik U bijgesloten 40 verzoekschriften voor een extra 
buitengewone ledenvergadering: 
 
 
<De namen van de indieners van het verzoekschrift hebben wij uit privacy overwegingen uit 
dit afschrift van de brief verwijderd.> 
 
 
Dit verzoekschrift is een in juridisch opzicht zelfstandig verzoekschrift, onafhankelijk van het 
verzoekschrift d.d. 29 januari 2007. 
 
 
5. E-mail d.d. 19 februari 2007 van Uw sekretaris de heer drs F. van Schaik AA aan de 
vicevoorzitter van het WMO-bestuur Corneel Spil. 
De drie punten zijn door het WMO-bestuur uitvoerig toegelicht tijdens de bespreking met Uw 
bestuur op 13 februari 2007. De dag daarna is er een notitie toegezonden die ook onder de 
NIVRA-leden is verspreid. Welke onduidelijkheden bestaan er nog? 
 
Met belangstelling ziet het WMO-bestuur de besluitvorming binnen het NOvAA-bestuur op 
27 februari 2007 tegemoet. 
 
Namens het WMO-bestuur  
 

A. de Graaf 
      voorzitter 
 
Correspondentieadres: Waterral 8, 1721 DX Broek op Langedijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


