
 
Motivatie voorstellen aan ALV tot verlenen van ontslag aan HB-leden 
 
 
Henk Jan Verboom 

- ALV van 26 mei is niet geïnformeerd over zijn woonachtigheid in het buitenland, 
waardoor hij vrijwel nooit aanwezig is. Iemand die zich kandideert voor een 
bestuursfunctie in een Vereniging  behoort ook daadwerkelijk beschikbaar te zijn 
voor (fysieke) deelname aan het bestuur, dat een collectieve aangelegenheid is. 
Door de ALV niet te informeren heeft Verboom gehandeld in strijd met de 
wettelijke eisen van redelijkheid en billijkheid.  

- Van de 12 HB- (waarvan 2 adviesraad-vergaderingen)vergaderingen die sinds de 
benoemingen van 26 mei 2018 zijn gehouden is Verboom, na de eerste 
kennismakingssessie van 30 mei 2018, slechts  keer aanwezig geweest. Van de 
gehouden bijeenkomsten was er 1 specifiek gericht op verbetering van de 
onderlinge verhoudingen en samenwerking.  

- Verboom heeft geen enkele bestuurlijke portefeuille behartigd . Ook heeft hij niet 
deelgenomen aan activiteiten van bestuursleden zoals het bijwonen van 
vergaderingen van de Adviesraad, provinciale bestuurs- of ledenvergaderingen, 
kennismakingsbezoeken,  werkbezoeken, ledendagen, etc.  

- Wel heeft Verboom vanuit Italië grote aantallen e-mails verzonden aan het HB als 
geheel of aan individuele bestuursleden waarin hij veelvuldig kritiek uit op het 
handelen van collega’s en uitwijdt over vermeende tekortkomingen. De 
overweldigende hoeveelheid e-mails vol met kritiek en verwijten aan anderen 
staat in schril contrast tot zijn eigen inspanningen die tot dusverre nihil zijn 
geweest 

- In vele van die e-mails en zonder de benodigde juridische achtergrond maakt 
Verboom gewag van zijn ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’, waarmee ieder 
vraagstuk nodeloos van een zware lading wordt voorzien en verhoudingen 
permanent op scherp worden gezet. Bovendien heeft hij collega-bestuurders 
hierover foutief geadviseerd.  

- In meerdere e-mails heeft Verboom zich in zeer denigrerende bewoordingen 
uitgelaten over een of meerdere collega-bestuursleden, waarmee gehandeld is in 
strijd met de Handreiking Integriteit 

- Een afspraak met de voorzitter voor een bespreking over de onderlinge 
verhoudingen werd door Verboom enkele uren tevoren zonder opgaaf van 
redenen afgezegd. Nadien is van zijn kant geen enkele poging ondernomen om 
alsnog tot een gesprek te komen. Op andere momenten heeft Verboom nimmer 
enig initiatief genomen om met collega’s in gesprek te komen over de 
samenwerking of het gebrek daaraan 

- Verboom heeft door zijn weigering tot intrekking van een motie gericht tegen de 
waarnemend penningmeester van het HB het initiatief van oud-voorzitter, 
senator en erelid Jan Nagel en Henk Krol/Martine Baay om tot een oplossing te 
komen getorpedeerd en daarmee de onderlinge verhoudingen onnodig  en 
onherstelbaar op scherp gezet  

- Verboom heeft zich intimiderend opgesteld tegenover de bureaumanager, 
waardoor de noodzakelijke werkbare verhoudingen tussen deze bestuurder en 
de bureaumanager zwaar verstoord zijn geraakt  

- Door deze handelwijze van Verboom is een werkbare verhouding met dit 
bestuurslid onmogelijk geworden. 



 
 
Het Hoofdbestuur verzoekt de ALV om de heer H.J. Verboom met onmiddellijke ingang 
ontslag te verlenen als lid van het Hoofdbestuur 
 
 
Marc van Rooij 
Van Rooij was op 26 mei 2018 kandidaat-hoofdbestuurslid als ‘Regiovertegenwoordiger 
Oost’. In de stemming verloor hij van de andere kandidaat-Oost Sjanie Donker 
(stemverhouding vermelden). Bij het vertrek van Donker uit het HB ontstond een 
vacature ‘regiovertegenwoordiger Oost’. Het HHR zegt daarover:  
 

3.1.6 Bij het ontstaan van een vacature wordt in beginsel op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering in de vacature voorzien. Een bestuurslid dat een vacature 
vervult, wordt benoemd voor de resterende zittingsduur van het bestuurslid voor 
wie het in de plaats komt. 
3.1.7 Bij het ontstaan van een vacature van een regionale vertegenwoordiger wordt 
deze vacature opgevuld door een kandidaat uit die regio. De hierboven genoemde 
vacature wordt ingenomen door een kandidaat die niet benoemd was verklaard. 

 
Van Rooij heeft in het licht van deze bepaling uit het HHR vanaf 7 sept. deelgenomen aan 
het Hoofdbestuur.  Nadien hebben meerdere juristen vastgesteld dat er in het geval van 
Van Rooij geen sprake is geweest van een wettelijk vereiste benoeming door de ALV (art. 
8 onder a. van de Statuten). De heer Van Rooij is derhalve geen lid van het Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur is voornemens de heer Van Rooij verdere toegang tot vergaderingen 
te ontzeggen, mede gelet op de weinig constructieve houding die hij tijdens de 
beraadslagingen aan de dag heeft gelegd. Alle handelingen die hij in en namens het 
Hoofdbestuur heeft verricht worden geacht nietig te zijn.  
 
Voor zover mocht komen vast te staan dat de heer Van Rooij wel aan de wettelijke eisen 
heeft voldaan om aangemerkt te worden als lid van het Hoofdbestuur verzoekt het 
Hoofdbestuur de ALV hem met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen, om de 
navolgende redenen: 

- De heer Van Rooij heeft zich niet opgesteld als bestuurder, maar als controleur 
van het bestuur. Dat uitte zich onder meer in een overweldigende reeks vragen 
aan leden van het bestuur per email of mondeling,  in en buiten 
bestuursvergaderingen, over allerhande bestuurlijke aangelegenheden. Daarbij 
was veelvuldig sprake van een uitermate kritische toonzetting en het in twijfel 
trekken van de juistheid van vele door het HB ingenomen standpunten of 
genomen besluiten. De heer Van Rooij heeft zich daarmee buiten de bestuurlijke 
orde geplaatst en zich onttrokken aan de collectieve verantwoordelijkheid die 
kenmerkend hoort te zijn voor een verenigingsbestuur 

- Met zijn extreme emailgedrag richting leden van het Hoofdbestuur heeft hij de 
onderlinge verhoudingen ernstig verstoord en een onwerkbare situatie in het 
hoofdbestuur aangericht 

- Naar eigen zeggen zat de heer Van Rooij in het HB ‘om extreem kritisch te zijn’. 
Een uitleg door o.m. een van de HB-adviseurs dat hij er niet zat ‘om extreem 
kritisch te zijn’ maar om te besturen heeft hem niet op andere gedachten kunnen 
brengen. Ook meerdere pogingen van de voorzitter om hem te bewegen tot een 
meer bestuurlijke houding kregen uitsluitend negatieve respons 



 
- Tijdens vergaderingen beroept  de heer Van Rooij zich aanhoudend op allerhande 

wet- en regelgeving waarmee het een of het andere  standpunt van een HB-lid of 
het HB als geheel in strijd zou zijn. Dit regelfetisjisme heeft bij andere 
bestuurders geleid tot een enorme irritatie en de onderlinge verhoudingen 
ernstig verstoord. Ook heeft dit het bestuurlijk functioneren ernstig belemmerd. 

- In en buiten bestuursvergaderingen presenteert Van Rooij zich als een 
deskundige op vele terreinen, waaronder het juridische. Hoewel geen jurist 
claimt hij superieure rechtskennis, ook tegenover personen die wel een 
juridische achtergrond hebben. Zijn gedrag als inhoudelijk deskundige maakt op 
minder ingevoerde aanwezigen dermate grote indruk dat zij geneigd zijn hem te 
volgen in zijn beweringen, ook al zijn van Rooij ‘s stellingen dikwijls regelmatig 
klinkklare nonsens. Daarmee worden problemen gecreëerd die voorkomen 
hadden kunnen worden als hij een grotere terughoudendheid aan de dag had 
gelegd.  

- Door deze handelwijzen heeft de heer Van Rooij in hoge mate bijgedragen aan het 
ontstaan van onwerkbare onderlinge verhoudingen en daarmee de bestuurlijke 
slagkracht ernstig ondermijnd. 

 
 
Helena Bosch 

- Aan Helena Bosch werden de portefeuilles ‘leden/ledenwerving’ en het 
‘ambassadeurschap’ voor de Provincies Noord- en Zuid Holland toebedeeld. Na 
het vertrek van Sjanie Donker is Helena Bosch ook opgetreden als ‘ambassadeur’ 
voor de provincie Utrecht. De uitoefening van haar 
bestuursverantwoordelijkheden worden gekenmerkt door een hoge mate van 
eigenmachtig optreden zonder terugkoppeling, het nalaten te handelen op de 
bestuursonderdelen die haar zijn toebedeeld, het eigenmachtig handelen op 
bestuursgebieden die niet tot haar portefeuille behoren en het met voeten treden  
van de verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen het 
Hoofdbestuur en provinciale afdelingsbesturen. Daarmee zijn dermate grote 
conflicten ontstaan in o.a. de provinciale afdeling Noord-Holland dat het 
desbetreffende provinciale bestuur zich genoodzaakt zag zich tot het HB te 
wenden met het verzoek haar per direct te ontheffen van haar taken in Noord-
Holland.   

- Bosch heeft bij herhaling, zonder enige onderbouwing, uitgesproken geen 
vertrouwen te hebben in de secretaris van het Hoofdbestuur, zonder daaraan de 
bijbehorende bestuurlijke consequentie te verbinden nadat bleek dat een 
meerderheid in het bestuur dat vertrouwen wel had 

- Bosch heeft bij herhaling uitgesproken geen vertrouwen te hebben in de 
voorzitter van het Hoofdbestuur, zonder daaraan de bijbehorende consequentie 
te verbonden nadat bleek dat een meerderheid in het bestuur dat vertrouwen 
wel had 

- Bosch heeft de gewoonte voortdurend eenmaal genomen HB-besluiten opnieuw 
ter discussie te stellen in volgende HB-vergaderingen. Dit werkt nodeloos 
vertragend, getuigt van weinig bestuurlijk inzicht en roept bij andere HB-leden 
irritatie op.  

- Bosch heeft zich in e-mails gericht aan de voorzitter tal van keren uitgelaten in 
uitermate beledigende bewoordingen en daarmee gehandeld in strijd met de 
Handleiding Integriteit  



 
- Vastgesteld is dat Bosch vertrouwelijke informatie uit het HB heeft doorgegeven 

aan derden die geacht worden niet over die informatie te beschikken 
- Zonder enige ruggespraak met andere leden van het HB heeft Bosch, mede 

namens het in het buitenland woonachtige HB-lid, staande een vergadering van 
de Adviesraad het agendapunt ‘vacature bureaumanager’ aan de orde gesteld en 
daarvoor een voorstel ter tafel gebracht dat geen enkele basis had in een besluit 
van het HB. Niet alleen begaf Bosch zich daarmee eigenmachtig op het 
beleidsterrein van de portefeuillehouder personeelszaken, maar zij richtte 
daarmee ook ernstige schade aan aan de positie en het aanzien van het 
hoofdbestuur 

- Ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen heeft Bosch nagelaten het 
Hoofdbestuur conceptvoorstellen inzake o.m. acties ledenwerving en evaluatie 
deelname 50PLUS aan de 50+ Beurs te Utrecht voor te leggen. Bosch beroept zich 
daarbij op aanhoudende onvoorziene drukte waardoor zij haar bestuurlijke 
verantwoordelijkheden niet zou kunnen waarmaken. Die vermeende drukte 
weerhoudt haar er niet van om aanhoudend kritiek te leveren op collega-
bestuurders die wel hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.  

- Door Jan Nagel, Martine Baay  en Henk Krol is recent een initiatief ontplooid om 
tot een verbetering van de bestuurlijke samenwerking te komen. Dat initiatief is 
door Bosch eenzijdig onmogelijk gemaakt door middel van een bericht aan Henk 
Krol. De twee andere initiatiefnemers Jan Nagel en Martine Baay werden door 
haar niet geïnformeerd. Dit affront heeft de toch al verstoorde verhoudingen 
verder ondermijnd en herstel van werkbare verhoudingen onmogelijk gemaakt.  

- Bosch heeft een manifest gebrek aan collegialiteit aan de dag gelegd en zich 
daarmee, gevoegd bij voorgaande handelwijzen, gediskwalificeerd als lid van het 
hoofdbestuur. 

 
Het Hoofdbestuur verzoekt de ALV om Helena Bosch met onmiddellijke ingang te 
ontslaan als lid van het Hoofdbestuur.  


