
Subject:  Re: func oneren SBOR

From:  "info@sbor.nl" <info@sbor.nl>

Date:  8‐10‐2014 21:28

CC:  "Marloes Borsboom (GL)" <marloesborsboom@rijswijk.nl>, info@sbor.nl

To:  "'Van Overbeek C. L. J. '" <c.vanoverbeek@hetnet.nl>

Beste Cees,

Dank voor je uitgebreide aandacht die je aan het func oneren en met name de formele kant van het

Buurtschap hebt besteed. Wij menen dat er sprake moet zijn van een misverstand. Het Bestuur van het

Buurtschap hee  geen mandaat van de bewoners van Oud Rijswijk om namens de bewoners te spreken, zoals

bijvoorbeeld de gemeenteraad dit wel hee . Of het nu om een vereniging of s ch ng gaat, dit maakt voor dit

gegeven niets uit. Wij zijn dus geen gemeenteraad voor de buurt, maar hebben een andere rol. Wij hebben

bovendien niet het alleenrecht om iets te vinden, te laten of wel of niet te doen.

Wat wij als Bestuur van het Buurtschap in het kader van de betrokkenheid, burgerpar cipa e en

medezeggenschap wel doen is maandelijks een openbare bewonersavond houden, waar eenieder kan komen

en recht van spreken en inbreng hee . Daarnaast houden wij ons op basis van ons uitgebreide netwerk in de

buurt op de hoogte van opva ngen, problemen en wensen. Bovendien kloppen buurtbewoners ook bij ons

aan. Met dat pallet aan informa e proberen wij zo goed mogelijk op te komen voor de belangen en

lee aarheid van de buurt.

Strikt naar de formele kant gekeken heb je een punt waar het de volledigheid van onze eigen regelgeving

betre . Een actueel huishoudelijk reglement kunnen we opstellen, maar wij willen er zelf ook voor waken dat

onze organisa e te zeer bureaucra sch wordt en zich verslikt in de eigen regelgeving en interne procedures.

Bovendien moet er ook een noodzaak voor zijn. Daarbij komt dat we het moeten doen met de menskracht die

wij hebben en met buurtbewoners die als vrijwilliger bereid zijn om in het kader van het Buurtschap als het

ware de handjes te laten wapperen, ini a even nemen, ac viteiten organiseren, onderzoek doen, enzovoorts.

En die zijn er niet in groten getale. Wij staan daarin niet alleen, want dit speelt bij alle wijk‐ en buurt‐ en veel

andere maatschappelijke organisa es in onze gemeente.

Daar klagen wij overigens niet over, want wij onderkennen dat dit een beetje bij deze  jd hoort.

In de beginfase van het Buurtschap is voor de s ch ngsvorm gekozen, om zo geen mensen van betrokkenheid

uit te sluiten, omdat deze geen lid zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen contribu e kunnen of willen betalen. Dat

had dus een democra sche achtergrond. In de reglementen was geregeld dat straten een

straatvertegenwoordiger konden kiezen, die gezamenlijk het algemeen bestuur vormden en uit hun midden

een dagelijks bestuur kozen. Met andere woorden een s ch ng met een meer democra sch karakter, dan vele

verenigingen kennen. Vanwege de omvang van het bestuur, de verschillende werkgroepen en het zeer

uitgebreide ac viteitenpakket was er de noodzaak om een en ander ook goed uit te werken in reglementen.

Dat hee  geruime  jd goed gefunc oneerd, maar gaande weg werd het voor de straatvertegenwoordigers om

uiteenlopende redenen een te grote belas ng, veranderde de  jdgeest en nam het aantal

straatvertegenwoordigers dras sch af met als gevolg daarvan dat het systeem niet meer werkte. De statuten

zijn vervolgens aangepast en vereenvoudigd om geen kind met een waterhoofd te zijn.

 

Tot zover enkele bespiegelingen naar aanleiding van je email.

 

Wij staan uiteraard open voor sugges es en voorstellen om de werkwijze van het Buurtschap, indien nodig, te
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verbeteren. Het louter en alleen opstellen van een huishoudelijk reglement is hierbij niet de eerste stap, maar

kan hoog uit het gevolg zijn van inhoudelijke overwegingen en urgen es.

Wij verwelkomen je graag op onze maandelijkse vergaderingen om daar desgewenst verder over deze zaken te

spreken.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de S ch ng Buurtschap Oud Rijswijk

‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded Message ‐‐‐‐‐‐‐‐

Subject:func oneren SBOR

Date:Mon, 29 Sep 2014 12:43:34 +0200

From:clj van overbeek <c.vanoverbeek@hetnet.nl>

To:. 

CC:c.vanoverbeek@hetnet.nl

Aan het bestuur van de S ch ng SBOR

Aan de Verantwoordelijk wethouder, mevr. Borsboom, in het bijzonder betreffende de

conclusies 8,9 en 10.

Geachte Voorzitter van de SBOR en geachte bestuurleden,

Gedurende  enkele weken heb ik gewacht op een mogelijke reac e van u c.q. van  het

SBOR‐bestuur op mijn onderstaande mailwisseling met uw voorzi er. In die mails kunt

u lezen dat het func oneren van de SBOR vragen oproept. Immers het func oneren van de

SBOR wordt, zo blijkt,  gekenmerkt door  onduidelijke, schimmige en ad

hoc‐besluitvorming door haar bestuur o.a.  met betrekking tot het  wel of niet te

agenderen van zaken, het  wel of niet voor een SBOR‐vergadering rond‐/meesturen van

schri elijk informa e en het op twijfelach g statutaire wijze komen of juist niet willen

komen tot standpunten  namens (feitelijk)  alle/de bewoners van het werkgebied waarvoor

u als bestuur zegt te staan. 

Alvorens dieper op de zaak in te gaan geef ik graag aan waardering te hebben voor de inzet

van het SBOR‐bestuur en voor de  jd die de SBOR‐bestuursleden investeren in het werk

voor deze s ch ng. Maar daarmee zijn de twijfels met betrekking tot de rechtma gheid en

de  legi miteit van het func oneren van het SBOR‐bestuur niet weggenomen. Sterker

zelfs: de rechtspersoonlijkheidsvorm "S ch ng" waarvoor in 1990 is gekozen, werkt de

onduidelijkheid, de schimmigheid en het weinig democra sche niveau van func oneren in

de hand. Niet voor niet hebben andere wijkverenigingen gekozen voor de

verenigingsvorm, waardoor de grip van de leden op het bestuur, op de besluitvorming, op

het afleggen van verantwoording en dus  op het totale func oneren groot is. U hee  door

de S ch ngsvorm waarvoor gekozen is, geen leden, u handelt als bent u  formeel geen

verantwoording schuldig aan uw achterban (?), sterker: u haalt alle

besluitvormingsbevoegdheid en de keuze van te bespreken onderwerpen naar uzelf als

bestuur toe...en dit enkel en alleen op basis van statuten die door zeer veel bewoners van

Oud Rijswijk niet gekend zijn, laat staan geaccordeerd zijn. De SBOR kan niet beschouwd
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worden als een democra sch gekozen, democra sch func onerend en als een op

rechtma ge wijze de bewoners van Oud Rijswijk  vertegenwoordigend orgaan dat als

zodanig namens de bewoners van de Oud Rijswijk spreekt en opereert.

In feite raakt de constantering van mij  aan de posi e,  aan de representa viteit en aan het

democra sch func oneren van de SBOR....en daarmee  ook  aan de vraag of de SBOR

voldoet aan de subsidievoorwaarden die de gemeente stelt/moet stellen.

Kernpunt in mijn constatering vormen de statuten van de SBOR.

Op uw site verwijst u naar de nieuwste statuten. Deze blijken te dateren van 31 december

1990 en deze zijn wat mij betre  hier dus aan de orde.

De sec e juridische zaken van de gemeente hee  bij brief d.d. 12 november 2008,

kenmerk V001524, aan uw bestuur verzocht om toezending van die statuten. Dat is

gebeurd bij schrijven van 28 november 2008, SBOR‐kenmerk 08.057193/KZ.

Speurwerk  van mijn kant hee  vervolgens geen enkel bericht opgeleverd , noch vóór 28

november 2008, noch nà die datum, waaruit een ac e vanuit de gemeente op een

correcte naleving van de statuten (die in werking waren sinds november 1990) door het

SBOR‐bestuur zou kunnen blijken.

Statuten beva en in algemene zin de grondregels van het func oneren van een

rechtspersoon. Ook vindt men in de statuten de doelomschrijving van de desbetreffende

rechtspersoon

In de statuten van de SBOR worden o.a. de volgende punten in algemene zin

geformuleerd:

art. 2:    Teneinde een goed woon‐ en lee limaat te bevorderen in Oud Rijswijk en haar

directe omgeving behar gtn dan wel ondersteunt [de SBOR] de belangen van de bewoners

[...]

art. 3.1: De [SBOR] tracht haar doel te bereiken door

               a. het bevorderen van inspraak en par cipa e door de bewoners bij alle

ontwikkelingen die het woon‐ en lee limaat   betreffen

               b. het leveren van bijdragen in de meest ruime zin, teneinde een goed woon‐ en

lee limaat binnen haar werkgebied te bevorderen en in stand te houden [...]

art. 5.1: het bestuur van de [SBOR] bepaalt het aantal bestuursleden.

                Het bestuur bestaat tenminste uit vijf leden [...]

art. 6.1: bewoners, woonach g binnen het werkgebied van de [SBOR] mogen maximaal vijf

bestuursleden aanwijzen conform een in het huishoudelijk reglement (cursief cvo) 

vastgestelde procedure

art. 6.2: binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature voorziet de in ar kel 6

genoemde geleding die het desbetreffende bestuurslid des jds hee  benoemd zo mogelijk

in een opvolgend bestuurslid.

               Indien de desbetreffende geleding de vacature niet kan vervullen, is het bestuur

bevoegd een nieuw bestuurslid te benoemen [...].

art. 19: Het bestuur stelt [...] een huishoudelijk reglement (cursief, cvo) vast. Besluiten tot

wijziging van het huishoudelijk reglement dienen op dezelfde wijze genomen te worden als

besluiten tot wijziging van de statuten.

art. 20: Het bestuur beslist  in alle gevallen waarin de wet, de statuten of het

reglement (cursief, cvo) van de S ch ng niet voorzien. 

In uw statuten is op meerdere plaatsen sprake van een huishoudelijk reglement. Formeel

wordt hieronder verstaan een set van regels en richtlijnen in aanvulling op de wet en de

statuten. Het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, nie emin kiezen

bijna alle verenigingen en s ch ngen ervoor een huishoudelijk reglement te maken....
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bovendien: de SBOR schrij  in de eigen statuten het vaststellen van een huishoudelijk

reglement zelf(s) voor.

Een huishoudelijk reglement 

‐ bevat een nadere detaillering en aanvulling op de statuten

‐ kan behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van

bestuursleden beva en

‐ ook kunnen procedures en werkwijzen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd

‐ een huishoudelijk reglement moet openbaar kunnen worden opgevraagd.

Concreet betekent dit dat in een huishoudelijk reglement zaken worden beschreven  als:

het tot stand brengen/het bestaan van een beleidsplan; de wijze van het totstandkomen

van bestuursbesluiten; het bijeenkomen ter vergadering : hoe vaak; hoe wordt de agenda

vastgesteld; wie roept een vergadering bijeen; zijn extra vergaderingen mogelijk, indien ja:

wie kan daartoe het ini a ef nemen, etc.etc.; en zeker ook de communica e tussen

bestuur en in de situa e van de SBOR, de bewoners van uw werkingsgebied..

Als uw statuten meer in detail bekeken worden en enkele ar kelen worden afgezet tegen

de realiteit van uw func oneren, dan valt onder andere het volgende op:

a. nergens is duidelijk en concreet aangegeven op grond waarvan, hoe en met welke

middelen de SBOR (zie art.2) de belangen van de bewoners behar gt danwel ondersteunt:

is uitsluitend het bestaan van uw statuten voldoende grond ? Wanneer hebben de

bewoners hun goedkeuring aan deze bevoegdheden van de SBOR gegeven en hoe zien die

bevoegdheden er in de prak jk van het func oneren van de SBOR uit? Hoe kunnen de

bewoners de SBOR inschakelen in plaats van dat de SBOR (vaak los van de bewoners) het

ini a ef neemt en eigen bestuurs‐standpunten tot standpunten van de bewoners bepaalt

en uitdraagt. Waar is vastgelegd dat de SBOR de bewoners van het werkingsgebied kan

vertegenwoordigen in extern overleg. Hoe vindt de standpuntbepaling van de SBOR dan

plaats en hoe de terugkoppeling?

Wat verstaat de SBOR onder "het behar gen van de belangen van de bewoners teneinde

een goed woon‐ en lee limaat te bevorderen” in Oud Rijswijk. Wat beschouwt de SBOR

als “een goed woon‐ en lee limaat” en waarop baseert de SBOR die visie? Hoe treedt de

SBOR op als onder bewoners de meningen verdeeld zijn of als de mening van “de

bewoners” over een zaak niet is geïnventariseerd...is het SBOR‐bestuur dan onpar jdig

scheidsrechter die de eigen mening als de enig juiste c.q. als door de bewoners

geaccordeerde mening poneert?....

b. de SBOR tracht haar doel te bereiken door (art. 3.1.a) het bevorderen van inspraak en

par cipa e door de bewoners bij alle ontwikkelingen die het woon‐ en lee limaat

betreffen. Dit is een wel zeer abstracte en mul ‐interpretabele passage die ertoe kan

leiden/hee  geleid dat de SBOR op "eigen kracht" standpunten kan formuleren als zouden

deze de standpunten van de bewoners zijn…..de SBOR haalt daarmee dan het recht op

inspraak en het recht van par cipa e geheel naar zichzelf toe….en maakt dan in plaats van

de bewoners gebruik van de inspraak en de par cipa e…..en terugkoppeling?   Welke

maatregelen/stappen neemt de SBOR om de opva ng van de SBOR gesteund te krijgen

door "enkele bewoners" die bij de desbetreffende problema ek betrokken zijn? Welke

maatregelen/stappen neemt de SBOR om een brede vertegenwoordiging van bewoners te

betrekken bij een meningsvorming als het gaat om algemene danwel specifieke zaken die

het woon‐ en lee limaat betreffen. Waarom slaagt de SBOR er niet in in haar

vergaderingen een brede vertegenwoordiging van bewoners aanwezig te hebben?
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c. art.5.1 gee  aan dat het bestuur het aantal bestuursleden bepaalt. Het huidige bestuur

is in zijn totaliteit aangetreden per 1/1/2013. Er is niets bekend geweest over vacatures,

hoe deze kunnen worden opgevuld door ook de bewoners van het werkgebied (art.6.1)

van de SBOR, welke procedure dan gevolgd dient te worden is onbekend....dit leidt ertoe

dat het bestuur uitsluitend door herbenoeming en coöpta e is samengesteld. Navraag

leert dat vele bewoners de SBOR als zodanig niet kennen en indien  toch, zij geen duidelijk

beeld hebben bij wat de SBOR doet, welke bevoegdheden de SBOR naar zichzelf hee

toegehaald, hoe de invloed van de bewoners op het func oneren van de SBOR kan worden

vergroot, hoe de SBOR door bewoners kan worden overruled. Procedures o.a. op het punt

van voordragen/benoeming van bestuursleden zijn niet  bekend en er wordt aan vacatures

geen/onvoldoende bekendheid gegeven….en dus treedt na twee maanden na het ontstaan

van de vacature art. 6.2  van de statuten inwerking: het bestuur benoemt een nieuw

bestuurslid. Dit alles leidt tot inteelt, tot een ons‐kent‐ons‐bestuur en het vergroot de

afstand tot de bewoners die het SBOR‐bestuur weer zegt te vertegenwoordigen. Er is een

vicieuze cirkel gegroeid in de rela e tussen het SBOR‐bestuur enerzijds en de bewoners en

de bewoners‐belangen anderzijds die de SBOR in een min of meer geïsoleerde posi e

hee  gebracht en daarmee de macht, invloed, vermeende bevoegdheden en vermeende

rechten van het bestuur van de SBOR onevenredig en niet in overeenstemming met de

statuten doen toenemen ten koste van de bewoners.

 

d. een van de oorzaken van het ontstaan van de hierboven geschetste situa e is het feit

dat het bestuur geen uitvoering hee  gegeven aan art. 19 van de statuten: het bestuur

stelt een huishoudelijk reglement vast. Uit de site  van de SBOR zou opgemaakt kunnen

worden dat er eerder een huishoudelijk reglement is geweest, maar ((zie ook art. 19)

wijzigingen (en dus ook het terugnemen??) van het huishoudelijke reglement dient op

dezelfde wijze plaats te vinden als een wijziging van de statuten…..dat wil (weer) zeggen

door het voltallige bestuur…en dus is de cirkel weer rond. En

 

e. art. 20 bepaalt dat in alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen van de

[SBOR] niet voorzien…het bestuur (natuurlijk) beslist.

Conclusie:

1. de SBOR handelt niet conform de statuten: met name het ontbreken van een

huishoudelijk reglement hee  ertoe bijgedragen dat het bestuur van de SBOR in feite alle

bevoegdheden/rechten/verantwoordelijkheden in beginsel bij de bewoners hee

weggehaald  c.q. niet daar hee  neergelegd en naar zichzelf hee  toegetrokken (zie art. 20

van de statuten)

2. door het ontbreken van een huishoudelijk reglement (art. 19 van de statuten)  zijn de

SBOR en zijn bestuur in een geïsoleerde posi e ten opzichte van de bewoners komen te

staan. Het aantal bezoekers van vergaderingen is zeer beperkt. Vele bewoners kennen ook

niet het bestaan van de SBOR, noch haar doelstelling en  noch haar func oneren.

3. waar het de doelstelling ( art 3 van de statuten) betre  kan het SBOR‐bestuur autonoom

handelen en daarbij ten onrechte stellen dat het de bewoners van haar werkgebied

vertegenwoordigt
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4.door het ontbreken van een huishoudelijk reglement is de inbreng/betrokkenheid

/inspraak/invloed van de bewoners op het func oneren van de SBOR zeer beperkt en kan

zelfs door het SBOR‐bestuur worden afgehouden (zie reac e van de SBOR‐voorzi er op

mijn vragen in onderstaande mails)

5. de communica e vanuit het SBOR‐bestuur is zeer beperkt: het betre  uitnodigingen

voor vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen en informa e op de site van de

SBOR.

6. het SBOR‐bestuur claimt c.q. prak seert zonder  expliciete statutaire grondslag het recht

om namens de burgers besluiten te nemen, standpunten te formuleren, de bewoners van

het werkgebied extern te vertegenwoordigen, discussies niet te voeren, onderwerpen niet

te agenderen en daarmee verbonden schri elijke stukken niet als ingekomen stukken met

de agenda mee te zenden, etc.

7. het bestuur van de SBOR is samengesteld via coöpta e en zonder betrokkenheid van de

bewoners en het bestuur kan dit statutair doen door een vacature niet publiekelijk bekend

te maken en op basis van de statuten art. 7.2)  zelf in een vacature te voorzien en daarmee

art.6.1 van de statuten te omzeilen.

8. het statutair en daarmee rechtma g handelen van het SBOR‐bestuur is aan de orde en

daarmee zijn externe posi e naar bv de gemeente en intern naar de bewoners.

De vraag of subsidie vanuit de gemeente aan de SBOR nog  binnen

deze kaders verantwoord en legi em is, ligt hiermee op tafel

9. het is nadrukkelijk gewenst om de rechtsvorm van de SBOR te heroverwegen

en deze te doen veranderen van “S ch ng” in “Vereniging” en de statuten en

het huishoudelijk reglement daarmee in overeenstemming te brengen.

10. het verdient overweging dat van de zijde van de gemeente met regelmaat

wordt gecontroleerd of rechtspersoonlijk bezi ende organisa es van uit de

Rijswijkse gemeenschap func oneren conform hun statuten.

Uw reac e zie ik met grote belangstelling  en binnen niet al te lange  jd

tegemoet.

Vriendelijke groeten,

Cees van overbeek

‐‐‐‐‐‐‐‐ Origineel bericht ‐‐‐‐‐‐‐‐

Onderwerp:
omissie op agenda SBOR

Datum:
Mon, 08 Sep 2014 15:19:54 +0200

Van:
cornelis van overbeek <2282ae106@hetnet.nl>

Aan:
<info@sbor.nl>
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CC:

 

Beste Ruud, 

Nog een opmerking in aanvulling op mijn onderstaande mail: ik heb het verslag van 8 juli

opnieuw aandach g gelezen. Ik kan niet concreet lezen dat er gesproken is over de

gevel van ABN in de Herenstraat. Dit pand bevindt zich op nr 26 en wordt gesproken over

een pand met nr. 87a.

Als jij in je mail hieronder aan mij spreekt van een bespreking (whatever) van dit

belangrijke punt, dan moet ik allereerst opmerken dat in de SBOR‐vergadering van 8 juli j.l.

dit niet geagendeerd stond, dat een concept‐standpunt van het SBOR‐bestuur niet vooraf

aan de bewoners was voorgelegd, dat de argumenten (indien al)  van de SBOR die op 8 juli

zijn gehanteerd niet bekend zijn, dat er in die vergadering naast Hans van Rossum namens

het Comité Haagweg en naast 4 poli ci, uitsluitend bestuursleden van de SBOR aanwezig

waren......op deze wijze besluiten nemen komt toch op zijn minst wat vreemd  over. Daarbij

komt  dat ikzelf naar aanleiding van mijn  breed verzonden brief daarover (ook naar de

SBOR gezonden) alleen posi eve, ondersteunende reac esheb gekregen....en de SBOR

komt toch op voor par cipa e (zie art. 3 van de statuten) van de burgers in het werkgebied

van de SBOR....en oriënteert zich toch alvorens een standpunt in te nemen? Of is de smaak

en de mening van het bestuur van de SBOR boven alle twijfel verheven...en

bepalend?....ook dit met alle respect natuurlijk.

Vriendelijke groeten, 

Cees

Beste Ruud, 

Zojuist las ik onderstaande reac e van jou op mijn eerdere mails.Dank

daarvoor, maar natuurlijk stelt deze mij niet tevreden: de

bestuursleden van de SBOR bepalen in feite onderling wat wel en wat

niet verzonden en/of geagendeerd gaat worden....zonder

terugkoppeling naar de afzender indien een en ander onduidelijk zou

zijn. Als het bestuur de aanbiedingsbrief bij mijn  no e gelezen zou

hebben dat was de bedoeling en de vraag aan de SBOR duidelijk

geweest. Het zij zo. Ik weet nu hoe in het vervolg met de SBOR

gecommuniceerd moet worden in geval van een wens tot

agendering.....men is nooit te oud om te leren!

De opmerking mbt het doorzenden van stukken  snap ik principiëel

niet: als ik de no e als te agenderen zou hebben aangeboden, dan

zou de no e toch meegezonden moeten worden....ongeacht of ik die

no e naar anderen heb gezonden of niet, dit mag voor het

SBOR‐bestuur niet meewegen. Ik ben bewoner binnen het werkgebied

van de SBOR en ik bepleit  in mijn no e een grotere par cipa e van

burgers...en dit is één van de doelstellingen van de SBOR!

Ook de opmerking mbt (.o.a.) de oude stadhuisloca e ontgaat me: er is

een zeer groot belang gemoeid met het voortslepen van dit drama: dit

kost de rijswijkse gemeenschap ten minste 65.000 euro per

.
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maand....ongeacht of deze loca e binnen of buiten het werkgebied van

de SBOR ligt. Het zou erg goed zijn geweest als de SBOR het ini a ef

zou hebben genomen om contact te leggen met andere

wijkverenigingen en gezamenlijk dit punt bij college en raad  extra

onder de aandacht te brengen.....over andere punten uit mijn brief

(kartonnen reclameborden en zorgstructuur per 1/1/2015) die ook in

het belang van de mensen uit het werkgebied van de SBOR zijn, spreek

ik dan maar niet.

Het punt van de nieuwe gevel van de ABN is onherkenbaar verwerkt in

het verslag van 8 juli....iemand die deze vergadering niet hee

bijgewoond, zal dit niet kunnen terugvinden.

Terzijde: ik heb ik de statuten en  uiteraard ook niet in het

niet‐bestaande huishoudelijke reglement (zie art.19 van de statuten)

van de SBOR kunnen opmaken dat verzoeken om agendering al jd via

info@sbor moeten lopen.

Hart. gr.

Cees 

‐‐‐‐‐‐‐‐ Origineel bericht ‐‐‐‐‐‐‐‐

Onderwerp:
RE: omissie op agenda SBOR

Datum:
Mon, 08 Sep 2014 09:40:41 +0200

Van:
info@sbor.nl <info@sbor.nl>

Aan:
'Van Overbeek C. L. J. ' <c.vanoverbeek@hetnet.nl>

CC:
Info@sbor.nl

 

Geachte heer van Overbeek,

 

Naar aanleiding van uw herinnerings‐mail (3‐9‐14) aan alleen de 

voorzitter en secretaris van de SBOR op hun privé e‐mailadres verzoeken

wij u nadrukkelijk om in de toekomst vragen of opmerkingen naar het 

algemene e‐mailadres info@sbor.nl van de SBOR te sturen en niet naar de

privé e‐mailadressen van de bestuursleden.

 

Het ontgaat ons waarom u het betreurt dat de door u toegezonden email 
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niet is geagendeerd.

In de eerste plaats zijn wij een van de vele ontvangers van uw e‐mails 

en in de tweede plaats heeft u niet om agendering verzocht. Daarbij kom

dat de een deel door u aan de orde gestelde onderwerpen niet tot ons 

werkterrein behoren. Bijvoorbeeld de stadhuislocatie ligt ver buiten on

gebied.

Overigens, in de notulen van 8 juli 2014 had u, als u tenminste die 

moeite had genomen, kunnen lezen dat uw punt van de nieuwe gevel van de

bank wel hebben besproken, omdat dit onze wijk betreft. Uw bedenkingen 

tegen de vormgeving werd door de vergadering, met respect voor uw 

persoonlijke smaak en mening, niet onderschreven.

 

Voor de goede orde maken wij u erop attent dat wij ons 

e‐mailadressenbestand niet gebruiken en zullen gaan gebruiken als 

doorgeefluik voor berichten van derden. Wij zeggen dit omdat u schrijft

dat u had  gehoopt dat wij voor verdere verspreiding zouden zorg dragen

 

Het staat overigens een ieder vrij om gericht specifieke vragen te 

stellen of voorstellen te doen aan het Buurtschap. Deze zullen indien z

zowel wat betreft inhoud als gebied ons werkterrein betreffen in 

behandeling worden genomen.

 

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk
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