
 

Bestuursverkiezingen 2014 Hersteld Hervormde Mannenbond 

 
Opgericht op 22 oktober 2011 te Lunteren 

 

 
Onderwerp: Bestuursverkiezingen 2015 
 
 
Geachte leden, 
 
In de statuten van de Hersteld Hervormde Mannenbond staat: 
- Bestuursleden worden in de regel voor de tijd van drie jaar gekozen, al naar gelang daaraan ingevolge lid 8 

(van artikel 8) behoefte bestaat. 
- Aftredende bestuursleden kunnen driemaal herkiesbaar worden gesteld. 
- Een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat jaarlijks ongeveer 

een/derde van het aantal bestuursleden aftreedt en voorts zodanig dat de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester niet tegelijk aftredend zijn. 

 
Op basis hiervan is het volgende rooster van aftreden door u vastgesteld. 
 
Achternaam Naam Functie Adres  Bestuursperiode - opgericht in 2011

Beekman A.J. Beekman lid Beatrixstraat 30, 7462 GM RIJSSEN 2012-2016 2016-2019 2019-2022

Bruinekreeft J. Bruinekreeft lid Edeseweg 10, 6741 CR LUNTEREN 2014-2017 2017-2020 2020-2023

den Toom J.C. den Toom voorzitter Zuiderzeestraatweg 189a, 8096 BH OLDEBROEK 2014-2017 2017-2020

Diepeveen E.J. Diepeveen lid Cuneraweg 374, 3911 RV RHENEN 2012-2015 2015-2018 2018-2021

Doorn A.J. Doorn lid Prins Bernhardstraat 11, 3244 BK NIEUWE-TONGE 2014-2017 2017-2020

Muis E. Muis algemeen adjunct Dorpsstraat 123, 3881 BC  PUTTEN 2011-2015 2015-2018 2018-2021

van de Graaf D. van de Graaf penningmeester Opperstok 9, 2959 ED STREEFKERK 2011-2016 2016-2019 2019-2022

van den Herik K. van den Herik secretaris Prunusstraat 16, 4043 NV  OPHEUSDEN 2011-2015 2015-2018 2018-2021

van Vugt J.D. van Vugt lid Uithof 32, 4261 LP  WIJK EN AALBURG 2011-2016 2016-2019 2019-2022  
 
Conform dit rooster is in 2015 aftredend en herkiesbaar: 
- Dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen 
- Dhr. E. Muis uit Putten 
- Dhr. K. van den Herik uit Opheusden 
 
Alle drie bestuursleden hebben zich voor een tweede periode herkiesbaar gesteld. Bij brief d.d. 5 maart 2018 
bent u gevraagd namen in te dienen. In alle drie de vacatures zijn door u geen namen ingediend. In de brief d.d. 
8 mei 2015 staat: ‘Overeenkomstig artikel 8 lid 11 van de Statuten van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
zijn de leden niet aan deze voordracht gebonden. Overeenkomstig art. 8 lid 12 hebben ten minste een tiende 
deel van de aangesloten verenigingen tezamen het recht om aan het door het bestuur voorgedragen tweetal, 
een kandidaat toe te voegen, middels een schriftelijk en ondertekende opgave, in te dienen uiterlijk zes weken 
voor de betreffende ledenvergadering. De datum van indiening was gesteld op vrijdag 4 september 2015. Door 
u zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend.  
 
Voorstel: 
Gelezen het voorgaande stelt het bestuur de ledenvergadering voor: 

1. de herverkiezing van dhr. E.J. Diepeveen met algemene goedkeuring te bevestigen 
2. de herverkiezing van dhr. E. Muis met algemene goedkeuring te bevestigen 
3. de herverkiezing van dhr. K. van den Herik met algemene goedkeuring te bevestigen 

 
Overeenkomstig artikel 18 van de Statuten mag elke aangesloten vereniging twee stemmen uitbrengen door 
middel van twee afgevaardigde leden van die vereniging. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
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Advies: 
1. De ledenvergadering wordt geadviseerd het voorstel van het bestuur van de Hersteld Hervormde Man-

nenbond over te nemen en over te gaan tot de bestuursverkiezingen 2015. 
2. Als de ledenvergadering zich in punt 1 kan vinden over te gaan tot de verkiezingen, welke voor alle drie va-

catures bij acclamatie zal geschieden. 
 
Ondertekening: 
Aldus besloten op zaterdag 17 oktober 2015 te Lunteren. 
 
Bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
 
 
K. van den Herik | secretaris  ds. J.C. den Toom | voorzitter 
 


