HERKIESBAAR
Laura van Nieuwenhuijze, kandidaat voorzitter
Bericht vanuit het bestuur:
Beste leden,
We zijn blij om tijdens de ALV van 8 september 2020 Laura van Nieuwenhuijze (30, Zeist) aan u te kunnen
voordragen als Voorzitter van COC Midden-Nederland. Vanaf het formele aftreden van de oud-voorzitter van
onze vereniging op 18 januari jl. tot de dag van vandaag heeft zij het voorzitterschap waargenomen. Als enige
bestuurslid dat destijds langer dan één jaar lid van het verenigingsbestuur was en gedreven door
verantwoordelijkheidsgevoel en een kloppend hart voor de vereniging, was zij mede door gebrek aan
tegenkandidaten voor de functie de meest logische kandidaat voor het waarnemen.
In haar periode als waarnemend-voorzitter van onze vereniging heeft zij zich, ondanks de combinatie met de
onverminderde hoeveelheid werkzaamheden als algemeen bestuurslid met een volle portefeuille en ondanks
een voor iedereen totaal nieuwe en zelfs voor landsregeerders (te) complexe uitdaging voortvloeiend uit de
uitbraak van het COVID-19 virus, ontpopt tot de juiste persoon op de juiste positie op het juiste moment. Niet
alleen met trots maar met dank, kijken wij terug op een onvermoeibare leider die binnen en buiten de
vereniging de behoefte naar betrokkenheid en slagvaardigheid onnavolgbaar heeft beantwoord.
Organisatorisch, representatief en met passie heeft zij niet alleen ingespeeld op de waan van de dag, maar zij
heeft de eerste palen geslagen voor de vereniging van de toekomst door de basis op orde te krijgen, bruggen te
slaan en/of te behouden en een bestuurlijk ambitieuze blik op de toekomst te zetten.
Twee goed voorbereide en zorgvuldig doorlopen sollicitatieprocedures, waarin acht verschillende kandidaten
op gesprek zijn geweest, hebben niet geresulteerd in een nieuwe voorzitter voor onze vereniging om meerdere
en grondig afgewogen redenen (maar wel in twee nieuwe voorlichters, twee nieuwe coördinatoren en een
kandidaat voor de rol van algemeen bestuurslid).
Laura heeft na persoonlijk afwegen en afstemming met haar omgeving positief geantwoord op de vraag van
het bestuur, die naar aanleiding van vorenstaande is gesteld, om de rol van voorzitter op te pakken, waarmee
wij alle ingrediënten voor een nieuwe voorzitter, die de vereniging en het bestuur ervan naar een hoger level
kan tillen, aanwezig achten en wij stellen u daarom voor in te stemmen met het benoemen van Laura van
Nieuwenhuijze tot de nieuwe voorzitter van COC Midden-Nederland.
Met vriendelijke groet,
Bestuur COC Midden-Nederland

