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Inleiding 

Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gezocht voor het volgende jaar. Daarvoor ontvangt de 
sollicitatiecommissie de sollicitaties en bekijkt zij via een sollicitatieprocedure welke sollicitanten het 
meest geschikt zijn voor welke positie en welke samenstelling van sollicitanten het meest geschikt is 
voor een nieuw bestuur. Zodra zij een goede samenstelling heeft gevonden, wordt er door het 
huidige bestuur een voordracht van een nieuw bestuur gedaan op de algemene ledenvergadering 
(ALV) waar de leden kunnen stemmen over de voordracht. Naast deze route hebben de leden ook 
zelf de mogelijkheid om een voordracht te doen op de ALV zoals vermeld in de statuten.  

Constatering 

De sollicitatieprocedure gebeurt veelal achter de schermen en het is bij de presentatie van de 
voordracht op de ALV dan ook vaak niet duidelijk voor de leden waarom juist de gepresenteerde 
samenstelling van sollicitanten het meest geschikt is voor een voordracht. Uiteraard is het 
begrijpelijk dat niet alle details van de sollicitatieprocedure worden gedeeld. Toch denk ik, de 
indiener van deze motie, met steun van de ondergetekenden dat het wenselijk is dat er meer 
informatie wordt verstrekt dan zoals nu het geval is. Het bestuur zou namelijk meer inhoudelijke 
punten kunnen benoemen die zijn geconstateerd tijdens de sollicitatieprocedure zonder te 
verwijzen naar de sollicitanten die zijn afgevallen of een inbreuk te maken op de privacy van de 
sollicitanten. Bijvoorbeeld kan het bestuur verwijzen naar de positieve, opvallende bevindingen uit 
de sollicitatieprocedure waarin de sollicitant liet zien dat deze sollicitant geschikt is voor het 
toekomstige bestuur in de wenselijke, toekomstige functie. Verder kan het bestuur ook meer 
onderbouwing geven waarom er dan specifiek is gekozen voor deze samenstelling. Zelfs in een 
hypothetische situatie waarin er slechts drie mensen hebben gesolliciteerd, het minimum aantal 
voor een functionerend bestuur, zijn er alsnog zes mogelijke invullingen voor een nieuw bestuur.  

Motie 

Met deze motie vraag ik dan ook, met de steun van de ondergetekenden, aan het bestuur voor meer 
inhoudelijke punten bij de voordracht die zij doen, zoals positieve bevindingen uit de 
sollicitatieprocedure zonder dat dit een inbreuk maakt op de privacy van sollicitanten of dat er 
wordt verwezen naar de afgevallen sollicitanten. Ik zie graag op de volgende ALV een plan waarin 
het bestuur verduidelijkt hoe zij dit wil gaan aanpakken. 

Stemming 

Het bestuur moet voor de eerstvolgende ALV een plan presenteren waarin ze verduidelijkt hoe zij de 
voordracht voor een nieuw bestuur beter kan onderbouwen met inhoudelijke opmerkingen zoals 
positieve bevindingen uit de sollicitatieprocedure. 


