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VORMER
Mededeling Bestuur 
Tijdens de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) is bekend 

gemaakt dat Jacques 

Wijnoogst gaat helpen met 

het implementeren van de 

nieuwe organisatievorm.  

 
Jacques Wijnoogst 

Deze vorm is al enkele jaren 

geleden ontwikkeld, maar 

werkt nog niet naar 

tevredenheid. Aangezien 

niet iedereen op de ALV 

aanwezig kon zijn, willen wij 

als Bestuur de rol van 

Jacques hier toelichten. Het 

kost meer tijd om de nieuwe 

structuur in te passen.  

Jacques gaat daarbij helpen. 

Hij gaat onder meer  in 

gesprek met diverse 

commissievoorzitters en 

wellicht ook nog met andere 

leden. Voorts zit hij tijdelijk 

-zonder stemrecht-  de  

bestuursvergaderingen voor.  

Ook heeft Jacques als oud-

voorzitter toegezegd dat hij 

desgewenst de nieuwe 

voorzitter bij zijn/haar start 

te willen coachen… 

Wij gaan er vanuit dat het 

voorzittersprobleem snel 

opgelost kan worden. 

Daarvoor vragen wij wel 

dringend dat de leden zich 

kandidaat stellen en/of goed 

rond te kijken naar moge-

lijke kandidaten. Dit geldt 

overigens óók voor de 

functies van voorzitter van 

de TC als die voor de 

Sponsorcommissie. 

 
Immers, TC-voorzitter Gerry 

Remmers heeft te kennen 

gegeven dat hij aan het 

einde van dit jaar gaat 

stoppen en Peter Bijl  

is inmiddels gestopt bij de 

Sponsorcommissie. 

Nogmaals, wij doen een 

nadrukkelijk beroep op onze 

leden om taken over te 

nemen van de diverse 

mensen, die zich jaren lang 

ingezet hebben en nu het 

stokje over gaan dragen... 

Nog even dit… 
Op de ALV heeft Peter Bijl 

zijn ongenoegen uitgespro-

ken over de, in zijn ogen, on-

juiste beslissingen van het 

bestuur ten aanzien van en-

kele voorstellen die de 

Sponsorcommissie naar vo-

ren heeft gebracht. Reden 

voor hem om met zijn func-

tie te stoppen. Wij willen 

hier niet verder ingaan op de 

onderliggende redenen, om-

dat het immers altijd kan 

voorkomen dat onenigheid 

over beslissingen ontstaan. 

Bovendien is de  ALV hier 

niet op ingegaan en daar-

mede is deze zaak gesloten. 

Wij willen echter  Peter na-

drukkelijk van harte bedank-

en voor het vele goede werk 

dat hij gedaan heeft in de 

afgelopen jaren. Hij verdient 

hiervoor ons respect en dat 

van onze leden. Nogmaals 

dank en sans rancune..! 

 

Het bestuur LTV Vormer 
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