Enschede, 18 juni 2014

Brief aan de ALV van 25 juni 2014

Geachte leden van de Algemene ledenvergadering van 4 happy feet,
Naar aanleiding van de vorige ALV van 19 februari jongstleden, willen wij jullie op de hoogte brengen
van de huidige stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de Raad van Wijzen en
het huidige bestuur en het functioneren van het huidige bestuur.
Na de afgelopen ALV was er door het bestuur beloofd om beter met ons, de RvW, te communiceren
en meer naar onze adviezen te luisteren.

Ook hebben wij uiteindelijk 7 bestuursvergaderingen

bijgewoond, waarbij minimaal 1 RvW-lid aanwezig was. Wij hebben besloten te stoppen met het
bijwonen van de vergaderingen zodra wij vonden dat de vergaderingen vlotter en effectiever verliepen.
Door de nieuwe secretaris werd er sneller gereageerd op onze e-mails en waren wij sneller op de
hoogte van de stand van zaken. Helaas was deze verbetering maar van korte duur. Ook al wordt er
nog steeds door de secretaris snel gereageerd op onze e-mails, hebben wij het idee dat er onderling
nog steeds een groot communicatieprobleem zit. Een te passieve en wellicht ook te drukke voorzitter
zorgt ervoor dat deadlines niet duidelijk gesteld worden, vervolgens niet gehaald worden en
(ex)bestuursleden worden onvoldoende gepusht om actiepunten te voltooien. Hierdoor moeten
bijvoorbeeld vergaderingen verschoven worden en actiepunten geschrapt worden aangezien ze
vervolgens niet meer relevant zijn. Ter illustratie: ook deze ALV had een week eerder plaats moeten
vinden. Daarnaast ontbreekt het aan structuur bij vergaderingen; actiepunten worden niet bij personen
neergelegd en er worden geen duidelijke overzichten gemaakt wat er nog moet gebeuren en wat al
gedaan is, voor verschillende activiteiten. Eerder genoemde punten hebben wij meerdere malen het
bestuur aan herinnerd, echter wordt er nog steeds niet veel met onze adviezen gedaan. Dit maakt dat
we het idee hebben dat onze adviezen niet serieus genomen worden en geeft ons het gevoel dat we
tegen een muur aan het praten zijn.
Helaas moeten wij constateren dat een deel van het bestuur dit jaar niet gegroeid is in hun rol als
bestuurders. We zijn dan ook bang dat ze niet veel geleerd hebben van hun bestuursjaar. Daarom
willen wij de ALV het volgende voorstel doen wanneer het kandidaatsbestuur gechargeerd wordt:
Komende bestuurders worden naast een bestuurder van bestuursjaar 2013-2014, door minstens één
andere oud-bestuurder met soortgelijke functie ingewerkt. Dit stellen wij voor omdat wij bang zijn dat
er een te groot kennisverlies optreedt om voor het komende bestuur naar behoren te functioneren.
We wensen het huidige bestuur nu al veel succes met hun toekomst en hopen dat zij hun manier van
communiceren nog zullen verbeteren met het oog op de nog komende Kick-In periode en ook
toekomstige niet- 4 happy feet- gerelateerde projecten gezien dit punt anders nog wel eens een echt
probleem kan worden in hun latere carrière.

We adviseren het KB om de communicatie met hun RvW serieus te nemen en ook onderling een
goede communicatie te hanteren. Dit heeft een positief effect op de relatie onderling en ook op de
relatie met de RvW.
Met vriendelijke groet,
De Raad van Wijzen 2013-2014
Emilie Klaver, Véronique Wendt, Tineke de Vries

