
 

 
Vergaderschema 2022 

 
 
 
 

Maand Jaar Datum Dag Inloop Start Einde Locatie 
April 2022 20 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 
Mei 2022 18 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 
Juni 2022 22 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 
Juli Zomervakantie 
Augustus Zomervakantie 
September 2022 14 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 
Oktober 2022 12 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 
November 2022 9 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 
December 2022 7 Woensdag 19.45 20.00 21.30 FVC 

 
a) De vergaderingen zijn altijd openbaar en je bent van harte welkom.  
b) Uiteraard kan je een bepaald onderwerp agenderen. 
c) Wil je graag spreektijd hebben in een vergadering ook dan ben je van harte welkom.  

 
 
Om alles in goede banen te leiden het volgende: 
Voor het bijwonen van een vergadering, inbrengen van een agendapunt en of het gebruik 
maken van spreektijd vragen we je minimaal 10 dagen voor aanvang van de vergadering om 
dit via info@wijkpaneldezuidlanden.nl kenbaar te maken.  
Dit met name om voldoende ruimte en tijd in te plannen.   
 



Bestuursrooster 
Wijkpanel de Zuidlanden Nov. 2021

# Functie Naam
Datum 
aantreding

Datum 
registratie KvK

Datum 
herbenoeming / 
aftreding

Ingeschreven bij 
KvK

1e Herbenoeming 2e Herbenoeming
Zittingstermijn 
4 jaar

Uiterlijke datum aftreding 

1 Voorzitter Henk Spelt okt. 2021 19-nov.-2021 apr. 2022 ja apr. 2022 1e okt. 2029
2 Penningmeester Jan -Willem Haandrikman nov. 2016 13-dec.-2016 apr. 2022 ja apr. 2022 2e nov. 2024
3 Secretaris Vacant 
4 Bestuurslid Jessica de Haan- Nieuwhof nov. 2018 18-mrt.-2019 apr. 2022 ja apr. 2022 nov. 2026
6 Bestuurslid Hans Tegelaar jun. 2019 apr. 2022 nee apr. 2022 2e jun. 2027
7 Bestuurslid Berry Oudhuis apr. 2022 nee 1e apr. 2030
8 Bestuurslid Gordon Philps apr. 2022 nee 1e apr. 2030

Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, conform de statuten.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens rooster aftredende bestuurder is één maal onmiddellijk herbenoembaar.
Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die ingevolge het rooster van aftreden drie jaar is of korter is dan drie jaar, bij de toepassing van de vorige zin niet in aanmerking wordt genomen.
Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan eerst na het verstrijken van een periode van drie jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Indien als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde drie jaar is of korter is dan drie jaar,  bij de toepassing van de derde zin van onderdeel a van dit Iid. 
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