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Betreft:

Brief verzonden 16 juni 2008 betreffende de NU.

Geacht bestuur,
Vorige week hebben de besturen van de Afdelingen een brief van bestuur NPO ontvangen, corr.nr. 0202/27,
aangaande de Noordelijke Unie (NU). Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat
ondergetekende bestuurders zich niet kunnen vinden in deze brief en er daarom ook afstand van nemen.
In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen najaar is door bestuur NPO voorgesteld om goedkeuring te
verlenen aan de NU. De vergadering ging daarmee akkoord. De afspraken over verdere invulling en de
communicatie tussen bestuur NPO en NU is daarna niet goed verlopen. Dit is door bestuur NPO en de NU erkend
zoals ook valt te lezen in de twee brieven in de bijlage. Naar aanleiding daarvan heeft de NU uiteindelijk besloten
om weer als fondclub door het leven te gaan.
In een bestuursvergadering van bestuur NPO van 16 juni j.l. werd unaniem besloten dat de andere afdelingen ook
geïnformeerd zouden worden over de kwestie NU-NPO, aangezien er van verschillende kanten vragen kwamen.
Er werd afgesproken dat dit middels een kort schrijven en met meezending van de twee brieven in de bijlage zou
gebeuren. De toonzetting van de brief zou vooral moeten zijn, zo werd unaniem en in bijzijn van de directeur
afgesproken, dat er objectief zou worden aangegeven dat er verschil van inzicht is geweest en dat mede door
gebrekkige communicatie de huidige situatie is ontstaan.
Een conceptbrief daarvoor werd in de vergadering afgekeurd omdat die te eenzijdig de mening van een deel van
het bestuur NPO weergaf. Echter, deze brief is in vrijwel ongewijzigde vorm toch de volgende dag aan u verstuurd,
wat duidelijk niet was afgesproken. Wij kunnen ons niet vinden in deze brief, zoals wij hierboven al hebben
aangegeven en bovendien druist deze handelswijze in tegen het besluit van het bestuur NPO.
Bovendien werd afgesproken om de NU situatie eerst medio augustus te evalueren en dat er eerst geen verdere
briefwisseling of discussie zou komen met het NU bestuur. Inmiddels is er ook tegen de afspraken in een brief aan
het NU bestuur gestuurd, maar na te zijn gewezen op deze afspraak heeft de voorzitter NPO aan de secretaris van
de NU verzocht de brief ongeopend terug te sturen. Aangezien wij ook tot tweemaal toe onze voorzitter hebben
verzocht om de brief terug te halen dan wel te rectificeren en daarop geen reactie kwam, hebben wij ervoor
gekozen u via deze weg te informeren. Wij zijn van mening dat de Afdelingsbesturen recht hebben op deze
verklaring en willen u vragen goede nota te nemen van onze opvatting en hechten er aan dat de u geïnformeerd
wordt over de feitelijke informatie in deze kwestie.
Voor nu vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jacco Dirksen

Henk Geerink

Wiebren van Stralen

Bijlage(n): 2 brieven van bestuur NPO aan de NU en van de Afdelingen/NU aan bestuur NPO.

