Geachte aanwezigen, gemachtigden, leden van 4 happy feet,
De afgelopen maanden ben ik, Merlinde Al, de voorzitter geweest van onze vereniging. Deze
uitdagende taak heb ik op me genomen vanaf de chargering tijdens de Algemene Leden Vergadering
(ALV) in mei 2011. Tijdens de ALV in oktober heb ik tezamen met mijn medebestuurders een
beleidsplan gepresenteerd, in het volle vertrouwen dat wij er samen een mooi jaar van gingen
maken.
Aan het begin van onze bestuursperiode speelden er onderling enkele verschillen van inzicht, zoals
wel vaker bij een nieuw bestuur. Hoewel het aanvankelijk leek dat we hier steeds goed uit konden
komen, bleken in de volgende maanden de wederzijdse verwachtingen steeds verder uiteen te lopen.
Nadat onderling geen oplossing werd gevonden, heb ik in december de hulp van de Raad van
Wijzen (RvW) ingeroepen. De RvW heeft met het bestuur gezocht naar mogelijkheden voor herstel
van het vertrouwen in de samenwerking. De eerste weken van het nieuwe jaar is mij duidelijk
geworden dat het onderlinge vertrouwen dermate beschadigd was dat er onvoldoende basis was om
de resterende tijd van het jaar samen te besturen. Onder deze omstandigheden restte mij in het
belang van de vereniging geen andere mogelijkheid dan terug te treden als voorzitter. Tijdens de
eerstvolgende ledenvergadering zal ik daarom na afhandeling van zaken en beantwoorden van uw
vragen mijn functie neerleggen om de andere bestuurders de gelegenheid te bieden het jaar naar hun
inzicht verder af te maken.
In de komende maanden zal het vierkoppige bestuur hun taken blijven uitvoeren, waarbij is
afgesproken dat ze het beleidsplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld onveranderd uit zullen
voeren. Zowel de RvW als ikzelf hebben er vertrouwen in dat er een degelijke basis is en dat het
bestuur zijn taken verder goed kan vervullen.
Voor mijzelf betekent het terugtreden uit het bestuur ook dat ik nu weer meer tijd kan besteden aan
mijn studie en aan het met veel plezier kunnen dansen. Ik wens het bestuur verder een vruchtbare
samenwerking toe, die ten goede komt aan het succes van de vereniging.
Met vriendelijke groet,
Merlinde Al
Voorzitter 4 happy feet

