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Wijkbestuur stapt
op in Kloosterveen

‘Er gebeurt
helemaal niets
meer in de
vereniging’

Jan Venema

Er is grote onrust ontstaan binnen
de wijkvereniging. Normaliter
schrijft een terugtredend bestuur
nog een vergadering uit om uitleg te
geven over het terugtrekken en om
de leden de gelegenheid te geven een
nieuw bestuur te kiezen. Dat gaat nu
niet gebeuren, zegt – tot voor kort –
waarnemend voorzitter Edwin van
den Beemt.

De leden hebben een brief gekre-
gen waarin staat dat de huidige be-
stuursleden geen tijd meer hebben,
dat het merendeel buiten Klooster-
veen woont, dat ze zich hebben te-
ruggetrokken en dat de voor 28 mei
geplande ledenvergadering is ge-
schrapt.

Oud-bestuurslid Christa Burst
noemt dit onbehoorlijk gedrag. ,,Op
deze manier laten ze moedwillig de
wijkvereniging ploffen. Het afgetre-
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den vrezen voor het voortbestaan
van hun vereniging.

den bestuur laat het nu over aan de
leden, maar maakt het hen niet mo-
gelijk dit te bespreken.’’

Edwin van den Beemt: ,,Wij ne-
men de zaken waar tot 1 juli. De le-
den die verder wat met de vereni-
ging willen, kunnen contact met ons
opnemen. Het probleem is dat we al
driekwart jaar op zoek zijn naar le-
den die bestuurslid van Klooster-
veen willen worden. Maar als die
niet komen, dan houdt het een keer
op. Ondanks verschillende oproe-
pen is het stil gebleven. We hebben
onder de vijfhonderd leden een
enquête gehouden met de vraag wel-
ke richting we met de vereniging op
moeten. Ook daar is weinig respons

op gekomen. Dan vraag je je af waar-
om je er nog als bestuurslid zit. Moe-
ten we dan nog een jaar zo door-
gaan? We hebben besloten ermee te
stoppen en de vereniging aan de le-
den terug te geven. Of de vereniging
nog bestaansrecht heeft? Dat is een
vraag die ik vaker heb gehoord de af-
gelopen dagen.’’

Volgens Van den Beemt moet het
voor enkele bevlogen leden van
Kloosterveen geen enkel probleem
zijn een ledenvergadering uit te roe-
pen. ,,Het is gewoon mogelijk uitno-
digingen te versturen. De ledenlijst
ligt bij een van de leden. Als mensen
informatie willen hebben, kunnen
ze ons gewoon benaderen.’’

In oktober vorig jaar keerde de
rust weer in wijkvereniging Kloos-
terveen. De club had een roerige pe-
riode achter de rug waarin de be-
stuurswisselingen elkaar in rap tem-
po opvolgden en beschuldigingen
over vermeend gesjoemel en autori-
tair gedrag aan de orde van de dag
waren. Onder Van den Beemt werd
het weer rustig. Te rustig, vindt Van
den Beemt: ,,Er gebeurt helemaal
niets meer in de vereniging.’’


