Bericht over ontwikkelen van nieuwe beleidsnota
In vervolg op de ALV heeft het bestuur van de NVVE zich beraden hoe de verdere uitwerking
van de strategienota vormgegeven kan worden. Het voornemen was om in een drietal brede
werkgroepen de drie routes naar het zelfgekozen levenseinde nader in te vullen en te
concretiseren. Eind mei heeft een drietal leden (Wouter Beekman, Hans van Dam en
Frederique Defesche) het bestuur geïnformeerd dat zij tot de conclusie zijn gekomen dat de
NVVE een nieuwe beleidsnota nodig heeft en dat dit drietal die nieuwe nota met participatie
van leden wil ontwikkelen. Op woensdag 29 juni 2016 heeft op uitnodiging van het bestuur
van de NVVE met dit drietal een gesprek plaatsgevonden om te verkennen of een
gezamenlijke aanpak haalbaar is.
De algemene ledenvergadering heeft de strategienota met meerderheid van stemmen
aangenomen waarbij een groot deel van de amendementen is overgenomen, waarbij het
bestuur uiteraard heeft toegezegd dat de aangenomen amendementen worden verwerkt.. De
uitwerking van de drie routes moet nog zijn beslag krijgen, maar over de wijze waarop dat
moet gebeuren bestaan binnen de vereniging verschillende opvattingen. Bestuur en
directeur en het drietal zien het belang van het voeren van een inhoudelijke discussie over
de koers en de drie routes.
Het bestuur en directeur maken dankbaar gebruik van het aanbod van het drietal om een
aanzet voor een nieuwe beleidsnota op te stellen, welke bedoeld is als start van een brede
discussie binnen de vereniging.
Het overleg heeft tot de volgende afspraken geleid. (1) Het drietal schrijft met een vooralsnog
beperkt aantal meedenkers en –schrijvers in juli en augustus een aanzet voor een
beleidsnota. (2) Deze aanzet wordt omstreeks 1 september met een delegatie van het
bestuur en de directeur besproken. (3) Als in dit overleg blijkt dat het bestuur zich in deze
aanzet voor de beleidsnota kan vinden, wordt een gezamenlijk plan opgesteld voor het
verder ontwikkelen van de beleidsnota. Leden, vrijwilligers en medewerkers van het bureau
zullen hieraan bijdragen. (4) Als blijkt dat het bestuur zich niet in de aanzet voor de
beleidsnota kan vinden, zullen het bestuur en het drietal ieder bepalen wat hun verdere
stappen zullen zijn.
Bestuur en drietal hopen uiteraard dat de nieuwe beleidsnota zowel voor bestuur als
betrokken leden, vrijwilligers en bureaumedewerkers een goede en inspirerende koers van
onze vereniging uitzet, een koers met een breed draagvlak en met concrete stappen om op
ieder van de drie aangenomen routes voortgang te boeken.
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