
        Beverwijk, 6 oktober 2022  

 

Onderwerp: ALV van 27 september 2022 / Benoeming nieuwe bestuursleden   

 

Geacht lid van de Vereniging SamenBeverwijk, 
 
 
Hierbij wil ik graag terugkomen op de ALV, welke afgelopen dinsdag 27 September 2022 in Beverwijk 
werd gehouden.  
 
Allereerst wil ik namens het bestuur, alle leden die aanwezig waren op de ALV nogmaals bedanken. 
De opkomst van de leden was groot en men heeft allen bijgedragen aan het succesvolle verloop van 
deze avond. Dit toont nog maar eens aan, hoe betrokken onze leden zijn. Daar mogen wij als 
vereniging trots op zijn.  
 
Uiteraard hebben wij deze avond teruggekeken op hetgeen dat de afgelopen maanden heeft 
plaatsgevonden. Ons betreurt dat nog zeer. Wij zien deze gebeurtenissen in de afgelopen tijd dan 
ook als leerproces en wij hebben tijdens de ALV opgemerkt dat onze leden dit ook als zodanig 
hebben ervaren. Als nieuwe voorzitter zie ik het dan ook als belangrijke taak om met diverse 
betrokken personen in gesprek te gaan.  
 
Tijdens de ALV is er een stemmingsronde gehouden voor 2 nieuwe bestuursleden. Harry Anderies, 
die een interim positie binnen het bestuur bekleedde, bood zich aan voor een vaste aanstelling 
binnen het bestuur. Alle aanwezige leden stemden hiermee in.  
 
Op voordracht van het zittende bestuur stemden alle aanwezige leden in met de benoeming van mij, 
Tim A.F. van der Peijl, voor de aanstelling als nieuwe voorzitter van Vereniging SamenBeverwijk. Ik 
ben dan ook trots en zeer dankbaar voor het getoonde vertrouwen.  
 
Ter opvolging van bovenstaande mededelingen, kan ik u reeds heugelijk mededelen, dat na een 
aantal gesprekken binnen het bestuur, Harry Anderies is benoemd tot secretaris en tevens tot vice-
voorzitter van SamenBeverwijk.  
 
Ik heb als voorzitter, de rol van vice-voorzitter in het leven geroepen bij SamenBeverwijk, omdat ik 
het voor iedereen graag helder wil hebben, wie voor de bestuurstaken en de communicatie 
verantwoordelijk is, wanneer ik mijn rol als voorzitter niet kan uitvoeren.  
 
Hierbij wil het bestuur van SamenBeverwijk, Harry van harte feliciteren en succes wensen.  
 
Op korte termijn volgen er nog meer gesprekken binnen het bestuur en kom ik, na eventuele 
veranderingen, bij u terug.  
 
Eensgezind en vol elan gaat SamenBeverwijk nu verder met de uitvoering van ons 
verkiezingsprogramma. Zoals ik reeds in mijn aanstellingsbrief aangaf is het onze missie;  
 



- Dat we een goede synergie houden tussen leden, het bestuur en de fractie.  
- Dat we continue elkaar, zowel de vereniging als de fractie scherp houden in het doel wat we 

voor ogen hebben.  
- Dat we van fouten leermomenten maken.   
- Dat we doen wat we beloven te doen. 
- Dat we er altijd zijn voor de burgers, dat we altijd blijven luisteren naar hun die zich niet 

altijd gehoord voelen en ook actie ondernemen voor hen die hierin vastlopen.  

 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen voor mij persoonlijk hebben, schroom dan niet om contact 
met mij op te nemen. U kunt mij persoonlijk per e-mail bereiken via 
voorzitter@samenlokaalbeverwijk.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Tim A.F. van der Peijl  

Voorzitter SamenBeverwijk  
 

 


