
's-Hertogenbosch, 2 februari 2017. 

Aan de leden van Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld.  

Hierbij nodigen wij je uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 8 maart 
om 19:30 u in de BBS Boschveld Zernikestraat 2.  

Jouw komst is heel belangrijk. We gaan met elkaar twee onderwerpen bespreken: 

1. We vragen je om in te stemmen met enkele wijzigingen in de statuten van Vereniging 
Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld.  

2. Ten tweede vragen we je: ‘Wat vind jij belangrijk dat het Onafhankelijk Buurtplatform 
Boschveld / de Wijkraad Boschveld doet voor de wijk in 2017?’  

Bijgaand ontvang je de statuten, oude en nieuwe versie in één.  

In het rood staat de tekst die wij voorstellen om te verwijderen. In het blauw de nieuwe tekst.  

Het gaat om praktische wijzigingen in de tekst van de statuten, onder meer: 

- Er wordt geen contributie gevraagd aan de leden.  

- Het aantal bestuursleden mag minder groot zijn dan nu. Nu verplicht minstens 9, in 
het voorstel minstens 3.  

- Nu is het zo dat als iemand drie periodes van drie jaar bestuurslid is geweest, hij of zij 
moet aftreden. Wij stellen voor dit te wijzigen in vier periodes van drie jaar en ook dat 
deze persoon dan na een jaar opnieuw bestuurslid zou kunnen worden.  

- Er zijn kleine wijzigingen wat betreft het tijdsbestek waarin de ledenvergaderingen 
worden georganiseerd en wanneer de leden de informatie over de vergaderingen 
moeten ontvangen.  

- We stellen voor een aantal artikelen te schrappen, die gaan over contactpersonen, 
bewonerscommissies en werkgroepen. De reden is dat onze vereniging niet op de in 
deze artikelen beschreven wijze te werk gaat.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering nemen we de voorgestelde wijzigingen nog met 
elkaar door. Daarna wordt erover gestemd.  

We sluiten de vergadering af met een drankje in de BBS. 

Wij hopen op jouw komst! 

Bestuursleden Vereniging Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, 

Fulco Havelaar, Ton Joore, Jacques Kieft, Selma Kromhout, Peter de Laat, Johannes Lijzen, 
Elsa Reis, Rob Verschuur, Caroline Wijdeven.


