
Geachte ALV,

De gang van zaken met betrekking tot het financieel halfjaarverslag heeft de 
afgelopen tijd zoveel chaos veroorzaakt, dat ik mij genoodzaakt voelde hier een 
agendapunt op de huidige ALV van te maken. Onder meer gedreven door een gevoel 
van machteloosheid tijdens de afgelopen ALV’s en het gebrek aan progressie met 
betrekking tot de financiële situatie heb ik een overzicht geschreven van de huidige 
situatie en doe ik aan de ALV de oproep om te kijken naar de ontstane problemen en 
hierover van gedachten te wisselen en te discussiëren tijdens de huidige ALV. Het 
doel hiervan moet niet zijn hoe dergelijke misstappen in de toekomst voorkomen 
kunnen worden, maar hoe te handelen als deze situaties eenmaal zijn ontstaan.

Kort overzicht van de ontwikkelingen de afgelopen tijd:

Op 14 februari wordt er door de secretaris van SPiN een uitnodiging verstuurd met 
betrekking tot een Algemene Leden Vergadering (ALV) op 27 februari 2012. Tijdens 
deze ALV zal onder andere het financieel halfjaarverslag worden besproken. Tijdens 
de ALV blijkt de Kascontrole Commissie nog geen advies te hebben geschreven, 
wegens een achterstand in de boekhouding. Het bestuur vraagt om het vertrouwen van 
de ALV dat het financieel halfjaarverslag correct is en wil dit graag behandelen. De 
ALV kiest ervoor om het verlsag door te schuiven naar de volgende ALV en doet een 
dringende oproep aan het bestuur om zorg te dragen voor het in orde maken van het 
financieel halfjaarverslag.

De ALV van 10 april 2012 zou dus deels weer in het teken staan van het financieel 
halfjaarverslag. Ook nu was de boekhouding nog niet op orde. Er waren volgens het 
bestuur al veel zaken aangepakt en zij gaven aan al veel verbetering te zien. Er 
ontstond een heftige discussie waarin het bestuur op de vingers werd getikt met 
betrekking tot de boekhouding. Het voltallige bestuur trok het boetekleed aan en gaf 
aan dat ze meegingen in de wens van de ALV om ook nu het financieel halfjaarverslag 
niet te bespreken. Afgesproken wordt dat het bestuur de boekhouding als prioriteit op 
hun bezigheden agenda zet en dat er ‘zo snel mogelijk’ een nieuwe ALV gepland zal 
worden, waarin het financieel halfjaarverslag op een degelijke manier kan worden 
besproken. De ALV kan niet meteen worden toegezegd, omdat de Kascontrole 
Commissie nog de tijd moet hebben om naar het eindproduct te kijken voordat het 
verslag naar de leden zou worden gestuurd en dit kan worden behandeld in de ALV. 
Wel werd er een harde deadline genoemd met betrekking tot de financiële update. 
Deze zou uiterlijk binnen een maand op de website staan. De deadline is dus 10 mei.
Op 31 mei, 3 weken na de deadline, staat er eindelijk een financiële update online, 
met als titel “Financiële update 2 mei 2012”. 
Deze update barst van de fouten. Cijfers missen, Resultaten tellen niet op zoals het 
zou moeten en er wordt een ogenschijnlijke winst gemaakt op verschillende posten 
die bijna onhaalbaar is.
We zijn inmiddels 2 maanden verder sinds de vorige ALV en het blijkt dat het bestuur 
weer hun belofte niet is nagekomen. Geen “extra ALV zo spoedig mogelijk” maar een 
gewone ALV die, gezien het voorstellen van het kandidaatsbestuur, toch al op de 



planning stond. Er worden allerlei smoesjes bedacht, maar blijkbaar komt de ernst van 
deze zaak nog steeds niet goed over. Hierdoor is bij mij de vraag ontstaan: “Wat 
kunnen wij/ De ALV eigenlijk precies doen in dit soort situaties?” Het bestuur blijft 
beloftes maken en verbreken en de ALV lijkt dat, op wat stevige discussies na, bijna 
niet te kunnen afstraffen. Na raadpleging van het huishoudelijk reglement en de 
statuten, blijkt er slechts één mogelijkheid te zijn om bestuursleden af te straffen voor 
wanprestaties, te weten:
 Statuten, Artikel 11, Lid 6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene 
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst indien het belang van de vereniging 
dit vordert. 
Aangezien er in een situatie als deze vaak geen onmiddellijke vervanging beschikbaar 
is, kan deze optie niet serieus worden afgewogen. Daarnaast is het schorsen van 
bestuursleden die een deel van hun takenpakket niet uitvoeren, niet in het belang van 
de vereniging. Andere taken die mogelijk wel goed gaan, moeten dan immers ook 
gestopt worden.

De vraag is echter: Wat doen we met bestuursleden die zich niet houden aan de in de 
ALV gemaakte afspraken? Hier zeggen de statuten en het huishoudelijk reglement 
helaas niets over. Deze documenten gaan er vanuit dat er vertrouwen is in een bestuur 
en dat het bestuur dit vertrouwen niet beschaamt. In de huidige situatie is echter 
gebleken dat dit geen waterdicht systeem is. Daarom wil ik deze vraag graag 
voorleggen aan de ALV, met als doel om tot een reeks ideeën en suggesties te komen 
hoe situaties als deze in de toekomst sneller en harder kunnen worden aangepakt.

Ik hoop op een nuttige, degelijke discussie.

Met vriendelijke groet,

Tommy van Steen


