BESTUURSWISSELINGEN WIJKRAAD SCHILDERSWIJK (SKS)
Rooster van aftreden
Wie

Functie

Aanvang

Afloop 1e termijn

Herbenoeming

Afloop 2e termijn

Rudy
Heddema

Lid

16 oktober 2013

16 oktober 2016

23 november 2016

23 november 2020

Harmen
Gelling

Lid

16 oktober 2013

16 oktober 2016

23 november 2016

23 november 2020

Hein Pronk

Penningmeester

16 oktober 2013

16 oktober 2017

29 november 2017

29 november 2021

Liesbeth
Klunder

Secretaris

22 oktober 2014

22 oktober 2018

10 december 2018

10 december 2022
--> aftreden per 21
december 2020

Channa
Ensink

Lid

13 november 2019 13 november 2023

De aanvangsdata zijn gekoppeld aan de oprichting van de stichtingen Stichting
Wijkorganisatie Schildersbuurt en Stichting Wijkorganisatie Kostverloren in 2013.
Liesbeth Klunder heeft helaas aangegeven het bestuurslidmaatschap niet meer te kunnen
combineren haar overige drukke werkzaamheden. Zij treedt daarom af. Daarmee komt de
vacature van secretaris vacant. Channa Ensink heeft aangegeven de taken als secretaris op
zich te willen nemen.
Het bestuur is voornemens Channa Ensink te benoemen als secretaris.
Conform artikel 4 lid 2 van de statuten van beide stichtingen worden bestuursleden
benoemd door het bestuur, nadat de aanwezigen bij het bewonersoverleg hebben
ingestemd. Sjoerd Duim stelt zich beschikbaar als bestuurslid.
De bewoners wordt verzocht in te stemmen met benoeming van Sjoerd Duim als
bestuurslid, waarna het bestuur hem zal benoemen als bestuurslid voor een periode van 4
jaar.
De zittingstermijnen van Harmen Gelling en Rudy Heddema lopen af. Statutair gezien kunnen
ze beiden herbenoemd worden. Beiden zijn bereid nog een zittingstermijn van vier jaren aan
te gaan.
De bewoners wordt verzocht in te stemmen met herbenoeming van Harmen Gelling en
Rudy Heddema als bestuursleden, waarna het bestuur hen zal herbenoemen als
bestuurslid voor een periode van vier jaren. Het bestuur zal daarbij Harmen Gelling
wederom tot voorzitter benoemen.
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Oproep bestuursleden
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 3 en maximaal 15 bestuursleden.
De Schilderswijk is een erg actieve wijk, met diverse wijkorganisaties, die goed contact met
elkaar hebben. De Wijkraad heeft hierbij een coördinerende en faciliterende rol en is
aanspreekpunt voor de gemeente. Daarom heeft de Wijkraad behoefte aan nieuwe
bestuursleden. Wilt u toetreden tot het bestuur van de Wijkraad (of wilt u eerst een poosje
meekijken), meldt u dan aan via secretariaat@schilderswijkgroningen.nl.

2

