De wervingsprocedure
Belangstellenden voor één of meerdere van bovenstaande vacatures kunnen dat tot
15 september schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat (secretaris@nvsw.nl). Verzocht wordt
om de schriftelijke kandidaatstelling te voorzien van een zo volledig mogelijk CV, waarin duidelijk uw
motivatie voor het bestuurslidmaatschap naar voren komt, maar ook uw kennis en ervaring, zowel
binnen als buiten de vereniging.
Het bestuur (of een delegatie daaruit) zal met alle kandidaten afzonderlijk een gesprek voeren. Mede
op basis daarvan zal het bestuur keuzes maken om tot een definitieve kandidaatstelling te komen.
Die kandidaten zal het bestuur vervolgens voordragen voor benoeming door de Algemene
Ledenvergadering. De overige kandidaten zullen tijdig door het bestuur worden geïnformeerd
waarom zij, wat het bestuur betreft, zijn afgevallen. Verder staat het ook deze kandidaten vrij om
met een persoonlijke voordracht te komen op de Algemene Vergadering. De persoonlijke
kandidaatstelling moet tenminste één week voor de AV, waarin de bestuurders zullen worden
gekozen, schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op deze AV maakt het bestuur de namen
bekend van de leden die een persoonlijke voordracht hebben gedaan. In de artikelen 3, 4 en 5 van
het Huishoudelijk Reglement is deze procedure vastgelegd.
De gesprekken, zoals die hierboven staan vermeld, zullen plaatsvinden in de periode 18 tot 29
september in De Aker te Putten. De benoeming van de voorzitter en het bestuurslid algemene en
juridische zaken staat gepland voor de AV van 22 november. De agenda voor deze vergadering zal
worden meegestuurd met ‘de Fryske Hounen’ van 28 oktober. Dit betekent dat e.e.a. uiterlijk 14
oktober gereed moet zijn voor de drukker.
De benoeming voor het bestuurslid PE staat gepland voor de AV van juni 2018.
Voor aanvullende info kunt u contact opnemen met de secretaris van de NVSW Dick Vermeij:
secretaris@nvsw.nl (tel. 0186-620274). Het bestuur ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

