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Aanwezig: 

Bertrand Weegenaar, vice - voorzitter landelijk bestuur 

Henri van het Erve, Joost Fraanje, Henk Lambooij (voorzitter), Marco Lokhorst, Sijmen Prins, 
Annemieke Woltjes-Boer - allen bestuurslid 

Jose Maas, Jobert Oostindie, Arie Schreuder, Jos Verschuur, Gert Wentzel, Ruurd Wuestman, mevr 
Smeding-Petersen, de heer Smeding, Andre Baars, Mark van de Bunte - allen lid  

 

 

Woord van welkom door de voorzitter. 

 

De voorzitter licht de reden toe waarom een bijzondere ALV is uitgeschreven aan de hand van de 
uitnodiging. Aansluitend volgt een toelichting van bestuurslid Henri van het Erve op de resultaten van 
de enquête. Grosso modo is de conclusie van het bestuur dat de leden het programma te weinig van 
toegevoegde waarde vinden, dat er te weinig leden komen (en/of lid zijn) waarvoor het netwerk van 
De Maatschappij van belang is en dat er kanttekeningen zijn gezet bij steun voor (de inzet van) het 
bestuur. 

Dit geconstateerd hebbend vraagt de voorzitter aan de leden wie een goede suggestie heeft om deze 
impasse te doorbreken.  

Er volgt een open discussie waaruit kan worden opgemaakt dat:  

Ons departement niet het enige departement is met deze zorgwekkende ontwikkeling. Er staat 
tegenover dat er ook enkele succesvolle (doorstartende) departementen zijn. En dat de succesvolle 
departementen veel tijd en energie steken in het werven van nieuwe leden die passen bij de 
kernwaarden en behoefte hebben aan een platform om elkaar daar te (willen) ontmoeten. 

Als we ons de vraag stellen dat wanneer we stoppen met de bijeenkomsten van De Maatschappij, we 
dit als een gemis zullen ervaren, er te constateren is dat de meesten deze vraag met ‘nee’ 
beantwoorden. 

Het ledenbestand en bestuur van De Diamant een flinke overlap heeft met de doelgroep die ons 
departement nodig heeft. 

Het bestuur er niet voor voelt om op dezelfde leest verder te gaan maar wel openstaat voor nieuwe 
mogelijkheden waar vertrouwen uit is te putten dat er een succesvolle doorstart mogelijk is. 

Dat er in deze vergadering geen ideeën naar voren komen dit hieraan voldoen. 

De voorzitter rondt de bijeenkomst af met het samenvatten van het hiervoor geschrevene en vraagt 
aan de leden om instemming om het Departement ‘slapend’ te maken en daarvoor de vereiste 
procedure te mogen opstarten. 



De voorzitter constateert dat de aanwezige leden met ruime meerderheid de gevraagde instemming 
geven. 

Op vraag hoe het nu zit met het lidmaatschap zal ieder lid het lidmaatschap moeten opzeggen per 
einde van dit kalenderjaar. Het bestuur zal hierover nog nader communiceren naar de leden hoe dit 
precies moet worden gedaan. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bereidheid om te komen naar deze bijzondere ALV en 
wenst allen nog een fijne werkdag. 


