Open Brief
Bestuur St. Nacht van de Ommetjes
Als initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting word ik al enige maanden
geconfronteerd met bedreigingen en onwaarheden van en door voorzitter Doro
Krol.
Haar gedrag en publiekelijke uitingen zijn voor mij als loyaal bestuurslid
onacceptabel en acht ik een aantasting van mijn integriteit. Haar handelswijze
acht ik een vorm van onbehoorlijk bestuur, onmacht en mismanagement.
Naar mijn mening valt mij als loyaal bestuurslid niets te verwijten. Helaas ben ik
eind november verhinderd om persoonlijk e.e.a. inhoudelijk toe te kunnen
lichten. Ik ben van mening dat een dergelijke kwestie in een normaal bestuurs
overleg besproken dient te worden en niet op afstand via ZOOM videocalls.
Voor zover mij bekend het volgende.
Sinds afgelopen zomer heeft NvdO subsidie gekregen van 25.000,- als onderdeel
van het FARO project. Sinds die periode word ik als bestuurslid volledig
genegeerd en wordt mij alles onthouden wat dit project betreft.
Doro heeft zonder enige vorm van overleg met mij contractuele verplichtingen
aangegaan en weigert zij mij als bestuurslid alle betreffende contracten en
overige verplichtingen ter beschikking te stellen.
Met de door haar beoogde projectmanager heb ik enige tijd terug samen met
bestuurslid Ton een bespreking gehad, zonder aanwezigheid van Doro.
In dat gesprek heb ik kennis dienen te nemen van kennelijk genomen besluiten
die mij tot dat moment niet bekend waren, laat staan met mij zijn overlegd.
Ik heb getracht de beoogde projectmanager van alle informatie en risico’s te
voorzien gelet op haar totale ondeskundigheid met een dergelijk project aanpak.
In de daar op volgende verslagen ontbraken helaas alle aangereikte adviezen en
mijn verzoek om alle betreffende documenten/afspraken/contracten/begroting
ter beschikking te stellen heb ik tot op vandaag niet ontvangen.
Het enige wat ik heb kunnen constateren dat met de beoogde aanpak de
stichting grote financiële risico’s loopt, waarbij ik er op wijs dat
belangenverstrengeling en mogelijk toe te kennen privé inkomsten niet
toelaatbaar zijn.
Als enige handeling meent Doro mij als bestuurslid te kunnen negeren en bij
voorkeur afscheid te laten nemen als bestuurslid. Dit heb ik tot op heden niet
geaccepteerd omdat ik het belang van de stichting voorop stel.
Ik ben gaarne bereid mijn visie/kennis van zaken/ervaring en inzicht met u te
delen. Doro meent dat haar besluit aan u voorgelegd dient te worden. NvdO is
een stichting en geen vereniging met leden en volmacht. Ook deze handelswijze
beschouw ik als bestuurlijke onbekwaamheid van haar zijde.
Tot zover voor nu, groet – René -

