De Raad van Toezicht
In de ALV van 30 juni 2016 werd besloten tot het instellen van een RvT. De kandidaten zijn,
na voorgesteld te zijn, in de extra ALV van 16 januari 2017 gekozen. De statuten en het
Huishoudelijk Reglement zijn aangepast en staan vermeld op de website van Kring
Vrienden. De Raad van Adviseurs is komen te vervallen. Sinds 16 januari 2017 bestaat de
Raad van Toezicht uit de volgende leden: Raymond Grether (voorzitter), Peter Glas en Jef
Oomen.
De Raad van Toezicht heeft op de onderstaande data vergaderd.
01-03-2017 / 24-04-2017 / 23-05-2017 / 01-08-2017 en 24-10-2017
Steeds was daar de voorzitter van het bestuur en soms het gehele bestuur bij aanwezig.
De onderwerpen die door de RvT zijn behandeld waren:
• De eigen rol en rolopvatting hetgeen dient uit te monden in een reglement van de Raad
van Toezicht. Het reglement van de RvT stelt de raad zelf op en wordt vastgesteld door
het bestuur conform artikel 29 van de statuten. Nadat het reglement is vastgesteld door
het bestuur zal dit op het ledengedeelte van de website worden gepubliceerd.
• Ontwikkelingen binnen het bestuur. In verband met terugtreding van een bestuurslid en
het overlijden van een ander bestuurslid heeft de raad met het bestuur gekeken naar de
profielschets en de benodigde competenties van de nieuw te werven bestuursleden.
Vooraf is kennisgenomen van de presentaties van de kandidaten en uitvoerig
kennisgemaakt met de nieuwe bestuursleden.
• Met het bestuur dan wel de voorzitter van het bestuur is gesproken over de
ontwikkelingen binnen de Kring Vrienden in algemene zin. Er is van gedachten gewisseld
over de wijze waarop de organisatie vorm krijgt en hoe de financiële positie van de Kring
Vrienden zich heeft ontwikkeld. Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben gesproken
over transparantie en openheid, oftewel de relatie van de Kring Vrienden met de
buitenwereld. Het betreft hier de relatie met het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch
en ook pers en de andere partijen die een raakvlak hebben met de Kring Vrienden. De
Raad van Toezicht heeft formeel kennisgenomen van de jaarrekening van 2016 en deze
goedgekeurd. De jaarrekening is dan ook meeondertekend. De RvT heeft continu met
het bestuur van gedachten gewisseld over mogelijk nieuwe activiteiten van de Kring
Vrienden en het al dan niet passend zijn van deze activiteiten binnen de doelstellingen
van de Kring Vrienden alsmede de financiële consequenties van dergelijke activiteiten.
• De RvT heeft in 2017 de samenwerking met het bestuur als bijzonder constructief en
open ervaren en spreekt het vertrouwen uit dat de door het bestuur ingeslagen weg leidt
tot een solide vereniging die trouw blijft aan haar uitgangspunten en binnen de Bossche
gemeenschap een grote bijdrage blijft leveren aan het rijke, Bossche culturele erfgoed en
het uitdragen daarvan.
Deelname van RvT aan ledenvergaderingen en activiteiten
• Leden van de RvT zijn aanwezig geweest bij de ALV op 26 juni 2017 alwaar voorzitter
Raymond Grether verantwoording heeft afgelegd over de werkzaamheden van de raad.
• Op 31 juli is de voltallige RvT met de redactie van Bossche Kringen gaan varen op de
Binnendieze. Hiervan is een verslag met foto-impressies opgenomen in ons magazine.
• Op 22 oktober maakte het bestuur van de Kring een vaartocht op De Dommel richting
Sint-Michielsgestel in aanwezigheid van lid RvT Peter Glas die in zijn hoedanigheid van
Watergraaf van Waterschap De Dommel toelichting heeft gegeven op het beheer van de
rivier.
• Jef Oomen is als lid RvT op vrijdag 31 maart 2017 aanwezig geweest bij de officiële
opening van het vaarseizoen.

