
Beste	  leden,	  
	  
Zoals	  eerder	  reeds	  bekend	  gemaakt	  heeft	  onze	  huidige	  voorzitter	  Eric	  Reijnders	  aangegeven	  zijn	  
functie	  te	  willen	  neerleggen.	  In	  eerste	  aanleg	  was	  het	  de	  bedoeling	  dat	  dit	  zou	  gebeuren	  tijdens	  de	  
volgende	  vast	  te	  leggen	  algemene	  ledenvergadering.	  Gezien	  de	  toekomstige	  ontwikkelingen,	  de	  
veranderingen	  die	  noodzakelijk	  zijn	  en	  de	  gesprekken	  die	  Eric	  heeft	  gevoerd	  met	  de	  stichting	  en	  de	  
gemeente	  acht	  Eric	  het	  beter	  om	  nu	  het	  stokje	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  interim-‐voorzitter.	  Een	  interim	  
met	  competenties	  en	  bagage	  die	  onze	  club	  de	  komende	  tijd	  kan	  leiden	  in	  de	  ontwikkelingen	  waar	  wij	  
als	  club	  op	  dit	  moment	  in	  zitten.	  	  
	  
Als	  bestuur	  respecteren	  wij	  zijn	  beslissing	  en	  begrijpen	  die	  ook,	  al	  betreuren	  wij	  die	  wel.	  
Vanuit	  deze	  wetenschap	  hebben	  gesprekken	  gevoerd	  met	  Rick	  Schonis	  en	  hem	  gevraagd	  of	  hij	  de	  
functie	  van	  voorzitter	  zou	  willen	  vervullen,	  na	  enige	  bedenktijd	  heeft	  hij	  positief	  op	  ons	  verzoek	  
geantwoord,	  iets	  waar	  wij	  als	  bestuur	  zeer	  blij	  mee	  zijn.	  	  
	  
Rick	  Schonis	  is	  de	  laatste	  jaren	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  club	  en	  woont	  ook	  in	  Schuytgraaf.	  Op	  dit	  
moment	  is	  hij	  trainer	  van	  de	  F3	  en	  de	  A1.	  Daarnaast	  is	  hij	  lid	  van	  het	  jeugdbestuur,	  de	  
materialencommissie	  en	  de	  BCA.	  In	  de	  afgelopen	  tijd	  hebben	  wij	  Rick	  ervaren	  als	  iemand	  die	  positief	  
meedenkt,	  maar	  ook	  kritisch	  kan	  zijn,	  iemand	  die	  weet	  waar	  de	  kracht	  van	  anderen	  liggen,	  maar	  zelf	  
ook	  veel	  zaken	  oppakt.	  Daarnaast	  zijn	  wij	  van	  mening	  dat	  Rick	  een	  goede	  en	  professionele	  bijdrage	  
kan	  leveren	  in	  de	  gesprekken	  met	  de	  gemeente	  en	  de	  huidige	  beheerder	  (SAS)	  vanwege	  zijn	  ervaring	  
als	  ondernemer	  en	  zijn	  contacten	  met	  gemeentelijke	  instanties.	  
	  
De	  procedure	  is	  dan	  dat	  het	  bestuur	  Rick	  Schonis	  gaat	  voordragen	  tijdens	  de	  algemene	  
ledenvergadering	  als	  nieuwe	  voorzitter	  en	  daarvoor	  akkoord	  van	  de	  ledenvergadering	  vraagt.	  
Door	  de	  beslissing	  van	  Eric	  om	  reeds	  nu	  zijn	  functie	  neer	  te	  leggen	  heeft	  het	  bestuur	  besloten	  in	  
overleg	  met	  Rick	  om	  hem	  reeds	  nu	  aan	  te	  stellen	  als	  interim-‐voorzitter	  vooruitlopend	  op	  zijn	  
eventuele	  definitieve	  benoeming.	  
Wij	  danken	  Eric	  voor	  zijn	  inzet	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  op	  vele	  vlakken	  ten	  goede	  van	  de	  vereniging,	  
uiteraard	  zullen	  wij	  op	  andere	  wijze	  nog	  op	  een	  gepaste	  manier	  afscheid	  nemen	  van	  hem	  als	  
voorzitter.	  
	  
Het	  Bestuur	  


