Concept profiel
De Dorpsraad zoekt een voorzitter (m/v)
Hij/zij moet woonachtig zijn in Wijk aan Zee en staat sociaal midden in het dorp.
Hij/zij moet trots zijn op het dorp en geloven in de kracht van het dorp.
Hij/zij moet de teamgeest in de Dorpsraad versterken.
Hij/zij moet oog hebben voor de grote lijn en de Dorpsraad gericht houden op het hogere doel = natuur,
wonen en werk!
Hij/zij moet een leider zijn. Een eigen mening is een vereiste maar deze leider is ook dienend naar anderen.
Hij/Zij zorgt ervoor ieder lid van de Dorpsraad de ruimte krijgen hun vaardigheden, kennis en creativiteit in
te zetten voor dat hogere doel (anders gezegd: ervoor zorgen dat iedereen optimaal kan bijdragen)
Statutaire bepalingen
Artikel 10.2
De voorzitter wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 lid 3 in functie benoemd.
Artikel 6.3
Het bestuur voorziet door benoeming in de vacatures, welke volgens de bepalingen van het derde lid of
anderszins op 31 december of eerder ontstaan.
Leden van het bestuur worden voor zoveel mogelijk benoemd door het bestuur uit door de stichtingsraad
voor de functie van bestuurslid gestelde kandidaten. Aan een kandidaatstelling door de stichtingsraad kan
het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van het bestuur, waarop het bepaalde van artikel
8 lid 7 van toepassing is. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit het bestuur overeenkomstig het
hiervoor gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is het bestuur vrij in
haar keuze.
Artikel 8.7
Een dergelijk besluit kan uitsluitend worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin
tenminste drie/vierde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Het besluit wordt genomen met
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Indien in de vergadering, als bedoeld in de vorige zin het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt niet
voor vijf dagen doch uiterlijk veertien dagen later een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden met twee/derde van het aantal geldige stemmen een
besluit worden genomen. Ook deze vergadering is openbaar.
Artikel 8.1
Indien bij het nemen van een besluit geen der leden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn
aangenomen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 8.2
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Artikel 8.5
Ingeval de stemmen staken over personen, vindt herstemming plaats. Staken ook dan de stemmen, dan
beslist het lot.
Artikel 11.3
In de vergadering van de stichtingsraad worden uitspraken aangenomen en adviezen uitgebracht, indien
tenminste dertig personen aan de bijeenkomst deelnemen en ten bewijze van hun aanwezigheid de
presentie lijst hebben getekend.
Conclusie
Het bestuur kan besluiten dat het bindend karakter van een kandidaatstelling door de stichtingsraad wordt
ontnomen, resp. een besluit tot benoeming te nemen zonder kandidaatstelling door de stichtingsraad, in
een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Het
besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

