Fusyproses
Fan 2 nei 1. Fan dieltneimienskiplik
It wêrom, ynspraak fan de leden en fasering fan in mooglik te nimmen route
Antwurd op itwêrom
1. 2 DB’s: 1 doarp. Foar de hjoedeistigegeneraasje is Damwâld de namme en itdoarp.
2. We wurkje mei deseldefergaderpunten, deseldeoerlizzen, deseldekommisjes en leden.
3. Finansjeel is der mearromte at we 1 bestjoer ha )1x fergaderkosten, 1x bankkosten)
4. We ha no al 1 Damwâldsterfoar alle leden.
5. Besetting fan bestjoer en bestjoerstaken is lêstichrûn te krijen. Samenfoege is gjingerânsje
dat dit betterwurdt mar op dit stuit liketitdêrmei wol in stik ienfâldiger.
6. We ha ekneitocht oer it ‘wêrom net?’Allinnichithistoaryskaspektspilet dan noch in rol. Dat
is wol in hiele wichtige, want men hat it oer skiednis en gefoel en soks is sterk. Mar op de
wyn fan juster kin we hjoedenmoarn netsile. Wymoatfoarút.
Wêrom no?
1. Der bin 2 bestjoerledendy’t der mei ophâlde mei yngong fan febrewaris 2018. We sjogge
om úshinnefoarnije kandidaten: soks is net ienfâldich.
2. Der bin noch gjinmearkandidaten fûndy’t harren drokmeitsjewolle oer de Damwâldster.
3. We fergaderje op it heden mienskiplikyn de Krúsweiy.f.m. in protte mienskiplikesaken
(Kampus, Sport, KIK, Krúswei, Wetterwâlden, ‘it is oan jo’, ensafh.)
4. We bin dwaande mei meariepenheidneibûten, oan de foarkant bin we al meardwaande as
1 belangenorganisaasje:
- Damwâldster
-1 webside
- ynrinoereneiôfrin fan ús DB fergaderingfoar alle leden
Koartsein: itwurdt no tiid om oan de achterkant de beide DB’sekyn in oar te skowen.

En no?
Wat bin de stappen?

(neffens statuten
beide ferienings)

1. It foarnimmenom te stopjen mei de aparte DB’s en 1 mienskiplik
DB te begjinnenmoatfoarleinwurdeoan de leden fan beide
ferieningsyn aparte fergaderingen.
2. Der moat gelegenheid wêze om fragen te stellen, om ynsicht te
krijen.
3. Der moatstimtwurde sa as foarskreaun is yn de statuten fan
eltseferiening
4. De banksakenmoatteregelewurde (1 bankrekken, 1 ponghâlder
en leden moatte witte hokkergefolgen dit mooglik hat foar de
kontribusje).
5. Der moattenije statuten komme, opstelt troch notaris.
6. Statuten moattefoarleinwurdeoan de leden en der moat men mei
ynstemme.
7. Der moat in nijeferdieling fan bestjoerkomme (wat docht welke
taak). Mooglikmoat der noch stemt wurdefoarnije kandidaten
foarbestjoerstaken. Dit moatektrochjûnwurdeoan de keamer fan
Koophandel.
8. At de stappen mei ynstemming fan de leden dan set bin kin we de
start fan dit mienskiplik DB buorkundigmeitsje.
(logp/PR/kommunikaasje gemeente/ensfh)

Wat bin de rigels
omtrent it stemmen
troch de leden?

Stemmingsproses:
Op de jierfergaderingenlizze 3 fragen ter stemming foaroan de leden.
1. Ynstemme mei itopsizzen fan de aparte feriening fan DB's
2. Ynstemme mei fusyproses: 1 mienskiplik DB Damwâld
3. Ynstemme mei de gefolgen (der moatnije statuten komme en
ynitkommendjier in nijkeazenbestjoer: salangwurkje we mei konsept
statuten en in tidelijkbestjoer).
 Perhûshâlding is der 1 stim.
 Der moatmear as de helteoanwêzichwêze (2/3e part fan alle
leden) en ynstemme mei itfoarstel. At dit oantal net helle
wurdtmoatnei14 dagen en úterlijk 30 dagen letter in 2e
stemmingsronde komme.
 Dizze2eronde moat sa gaumooglik bekend makke wurdeoan de
leden.Yndizze ronde giet it dan net om itoantal leden dat
oanwêzich is mar der moat dan wol 2/3e part fan de
oanwêzigenynstemme om itfoarsteloan te nimmen.

