
 

 

 

 

 

Aan de leden van Sportvisserij MidWest Nederland 

 

Uitgeest, 10 januari 2014 

 

Onderwerp:  Voorzitter en penningmeester MidWest Nederland afgetreden 

 

Geacht bestuur, 

 

Tot onze spijt is in de bestuursvergadering op 7 januari 2014 voorzitter Gerard Roosloot per direct 

afgetreden omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over een forfaitaire vergoeding die een deel van 

de door hem gemaakte uren vergoedt. Penningmeester Kees Hartland treedt eveneens per direct af  

omdat hij zich ernstig beschadigd voelt door de houding van enkele leden in de recente algemene 

ledenvergadering. 

 

In de algemene ledenvergadering op 19 december jl. bleek geen draagvlak voor een emotioneel appèl 

van het bestuur om aan de voorzitter een forfaitaire vergoeding toe te kennen. Een deel van de 

ledenvergadering eiste een uitgebreide onderbouwing. Een ander deel bleek überhaupt tegen welke 

vergoeding ook. Daarop heeft het bestuur het voorstel teruggetrokken. De verdeeldheid van de leden 

alsmede het uitstel van de vergoeding zijn voor Gerard Roosloot aanleiding om per direct te stoppen. 

Hij was bijna 11 jaar bestuurslid en voorzitter. Gerard wilde vooruitlopend op de eerstvolgende ALV 

per maand een factuur indienen voordat hij zijn voorzitterstaken zou gaan uitoefenen en daar was het 

bestuur ernstig over verdeeld.  

 

Het gebrek aan vertrouwen en de wijze van communiceren in dezelfde ledenvergadering zijn voor de 

penningmeester Kees Hartland mede aanleiding om zijn reeds aangekondigde vertrek in mei 2014 te 

vervroegen.  Hij was sinds mei 2006 bestuurslid en penningmeester. 

 

De georganiseerde hengelsport is beide heren veel dank verschuldigd. Tijdens hun bestuursperiode is 

na 2 fusies Sportvisserij MidWest Nederland ontstaan. Daarvoor was lef, visie en vooral ook veel 

doorzettingsvermogen noodzakelijk. Wij bedanken Gerard en Kees voor hun tomeloze inzet waarmee 

zij de basis hebben gelegd voor een financieel gezonde organisatie met deskundige medewerkers, die 

de belangen van de leden en de hengelsport behartigen op basis van een breed gedragen beleidsplan. 
 

Gezien het bovenstaande komt de aangekondigde extra ledenvergadering in februari 2014 te 

vervallen. De behandeling van het beleidsplan en de bijgestelde begroting worden verplaatst naar de 

algemene ledenvergadering op 22 mei 2014. Het voorstel voor de forfaitaire vergoeding  wordt 

ingetrokken. De concept notulen van de 2 laatste ledenvergaderingen, de nieuwe statuten en het 

nieuwe huishoudelijke reglement vindt u op onze website onder het kopje Over ons/downloads. 

  



 

 

 

 

 

 

Tot de ledenvergadering op 22 mei 2014 zal  Jan van de Bovenkamp als vice-voorzitter functioneren 

en Wijnand van der Straten als penningmeester ad interim. 

 

Wij vertrouwen u hiermede volledig te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland 

 

 
Kees Schotanus, 

secretaris. 


