Verslag van de secretaris

Beste leden,

Een veelbewogen jaar ligt achter ons! Helaas zijn we nog niet helemaal hersteld van de vervelende
situatie, maar lichtende wolken zijn in het vizier! Het bestuur heeft hierbij zijn beste beentje
voortgezet om hier de vereniging zo goed als mogelijk op voor te bereiden. Hiertoe kan gedacht
worden aan de volgende zaken:

Het bestuur heeft eenmaal een vergadering overgeslagen, naast de zomerstop, maar ook eenmaal
extra vergaderd door een spoedvergadering over de aankoop van de nieuwe auto; vergaderingen zijn
strak geleid door de voorzitter en de voorbereiding van de belangrijkste zaken via digitale middelen
hebben het effect dat de vergaderingen vaak binnen vijf kwartier eindigen. Alzo worden steeds meer
bestuursbesluiten via WhatsApp genomen; in afwijking van het Reglement hebben we besloten om
deze voortaan in de notulen van de volgende vergadering op te nemen om te voorkomen dat er een
waslijst aan onbekende bestuursbesluiten ontstaat; de transparantie is zelfs groter geworden
doordat er is besloten om het gros van het werk, waaronder dus de uitnodigingen en de notulen, te
digitaliseren in Google Drive. Hierbij is het wel belangrijk, in het kader van de AVG, dat de individuele
leden die toegang hebben tot (afgeschermde onderdelen van) de Drive hun eigen apparaten
deugdelijk beveiligen.

Ook is het contact met de buurtbrigades wederom geïntensiveerd en proberen we te zien waar
samenwerking mogelijk en wenselijk is. Hetzelfde geldt voor samenwerkingen met de (semi)
overheid, hoewel het contact hierbij typerend stroperig verloopt.

Tenslotte is het contact met de commissies door personele problemen nog niet op het niveau
waarop het zou moeten zijn. Hiertoe is dan ook de vacature opengezet voor een (of meerdere)
nieuwe bestuurder(s). Hierbij is het de wens om een ‘dedicated’ bestuurslid voor de commissies
beveiligingen en zwemmen & opleidingen te generen.

De nieuwbouw staat immer hoog op het lijstje van zorgen van het bestuur. Op de vergadering zullen
we hierover verder berichten.

Vriendelijke groeten,

Abdessalam Alami Merrouni ~ secretaris.

