Bericht aan de Algemene Ledenvergadering van Accio

Betreft: voorstel tot beëindiging bestuurslidmaatschap Accio van de heer Mark van de Logt

Beste leden,
Bij deze informeren wij u over het voornemen van het bestuur van Accio om aan de Algemene
Ledenvergadering (ALV) op de bijeenkomst van zaterdag 25 november 2017 voor te stellen de heer
Mark van de Logt met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurslid van Accio.
Helaas is in het afgelopen half jaar gebleken dat, ten gevolge van het optreden van de heer van de
Logt, zijn bestuurslidmaatschap van Accio onhoudbaar is geworden. En daarom wordt de
aanwezigheid van de heer van de Logt niet langer op prijs gesteld, omdat deze tot een onwerkbare
situatie binnen het bestuur leidt. Inmiddels functioneert de heer van de Logt sinds juni van dit jaar
feitelijk niet meer als bestuurslid.
Op de bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering zal, kort na aanvang van de vergadering
onder het agendapunt ‘samenstelling bestuur Accio’, door de voorzitter van het bestuur van Accio een
nadere toelichting worden gegeven op het voorstel tot ontslag van de heer van de Logt uit het bestuur
van Accio. Dit alles met inachtneming van vertrouwelijkheid en de privacy van betrokken personen.
Het is vervolgens aan de ALV om over het voorstel te besluiten.
Het bestuur van Accio stelt de Algemene Ledenvergadering van Accio voor op zaterdag 25 november
2017 als volgt te besluiten:
“De heer Mark van de Logt per onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurslid van
huurdersvereniging Accio, vanwege de ontstane onwerkbare bestuurlijke situatie als gevolg van zijn
optreden, een en ander conform artikel 16 lid 1 sub a juncto artikel 9 lid 1 en 2 van de statuten van
Accio”.
Overigens is de heer van de Logt in de gelegenheid om de bijeenkomst van de ALV bij te wonen en is
hij dat, als lid van Accio, ook in de toekomst.
Het spijt het bestuur van Accio oprecht tot dit voorstel te moeten komen. Wij danken Mark van de
Logt voor zijn inzet voor Accio.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Accio

