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Aanleiding 
Als gevolg van de conversie c.q. herbenoeming op basis van de aangepaste statuten van 
20 jun 2014 (goedkeuring ALV 2014) zijn de zittingstermijnen voor 5 van de 7 
bestuursleden gelijk komen te liggen (ALV 2014 - ALV 2017). Om de continuïteit van 
bestuur te waarborgen zijn zij allen bereid gevonden en beschikbaar voor een tweede 
termijn (ALV 2017 - ALV 2020). Daarom worden zij hierna allen voorgedragen voor 
herbenoeming door de extra ALV 2017.  
 
Ter toelichting 
Echter, als in 2020 eenzelfde situatie zich zou herhalen en 5 bestuursleden gelijktijdig 
zouden aftreden, komt de continuïteit van bestuur ernstig in gevaar. Daarom streeft het 
bestuur naar herstel van een zg. staffeling vóór de ALV 2020. Deze staffeling houdt in dat 
in principe jaarlijks 2 bestuursleden worden vervangen. Daarbij geldt een voorbehoud 
t.a.v. de tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde vervangende bestuursleden. In de 
gegeven situatie betekent dit, dat van de in tweede termijn herbenoemde bestuursleden 
er 1 reeds in 2018 en 1 reeds in 2019 gewisseld moeten worden. Zij maken m.a.w. hun 
tweede termijn van 3 jaar niet vol en treden tussentijds terug. Het bestuur streeft ernaar 
om de ALV 2018 hierover een concreet voorstel voor te leggen, dat de beoogde staffeling 
veilig stelt. 
 
Besluitvoorstel 
Het bestuur stelt de ALV voor om de bedoelde 5 bestuursleden te herbenoemen tot de 
ALV 2020 of zoveel korter als nodig is om de beoogde staffeling te herstellen. 
 
Ter toelichting 
De 5 te herbenoemen bestuursleden zijn (in alfabetische volgorde) de heer prof. dr W.J. 
Boot, de heer mr E.F. Jacobs, mevrouw C.A.W. Jongbloed-Reinders, de heer drs E.M. 
van der Molen en mevrouw E. van der Wind-Hamill. De tweede termijn van mevrouw F. 
Inoue loopt af in 2018, de eerste termijn van de heer ing. M. Valkenburg loopt af in 2019. 
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