Jaarverslag 2020 van de Adviesraad van de WOV
De Adviesraad bestond tot januari 2020 uit 5 leden. In januari 2021 bestond de
raad nog uit 3 leden, omdat de overige twee door persoonlijke
omstandigheden zijn teruggetreden.
Het bestuur van de WOV was incompleet en ook Piet Keizer had aangegeven
terug te willen treden als commissaris.
Aangezien het van groot belang was dat het bestuur en de RvC weer op volle
kracht zouden kunnen draaien werd allereerst ingezet om dit in orde te maken.
De AR was nauw betrokken bij de sollicitaties die hiermee gemoeid gingen. Met
unanieme stemmen werden een nieuw bestuurslid en een nieuwe commissaris
gekozen.
De leden van de AR waren zich bewust van het feit dat de voorkeur van de
leden uitging naar gegadigden uit Oostzaan, maar bovenaan het wensenlijstje
stond dat we ervaren personen zochten met de juiste kwaliteiten en gelukkig
werden die gevonden. Er was veel knowhow nodig.
Er waren leden die vreesden dat bestuursleden en/of RvC leden van buiten
Oostzaan geen optimale betrokkenheid bij de WOV zouden voelen.
2020 heeft bewezen dat het tegendeel waar is. Er is keihard gewerkt door de
bedrijfsleider, het bestuur en de RvC om de zelfstandigheid van de WOV te
waarborgen en “so far, so good”.
In juni gaf dhr. Paul Möhlman aan te verhuizen naar Friesland en stelde zijn
zetel in de RvC ter beschikking. Gelukkig werd voor hem wel een nieuwe
voorzitter uit Oostzaan gevonden. Ook hier namen twee leden van de AR deel
aan de sollicitatiecommissie.
Zowel de ILT, als de AW en de accountant stelden hoge eisen, hetgeen een
grote tijdsbesteding vroeg van alle disciplines binnen de WOV.
De AR werd bij het controleren van de stukken nauw betrokken en alle vragen
die wij hadden werden naar tevredenheid beantwoord.
Ook bij het jaarverslag en met name het financiële deel werd ons uitgebreid
toelichting gegeven en konden we een hele avond niet alleen vragen stellen,
maar werd ons ook proactief uitleg gegeven.
Waar nodig werden door ons aanvullingen aangegeven.
Met de AR hebben we 7x vergaderd. Door corona vielen er enkele
vergaderingen af. Overleg met het bestuur vond 4x plaats. Tussendoor was er,
indien nodig, nauw contact.
De bedoeling was met het bestuur en de HVO verder te werken aan het
huurreglement. Echter de druk lag voor het voortbestaan van de WOV vooral

op andere stukken en het huurreglement moest wachten. Dit wordt in 2021
weer opgepakt.
In juni 2020 was eindelijk het reglement AR klaar (dit is te vinden op de
website).
Voor de werving van nieuwe leden voor de AR werd een stukje op de website
geplaatst. Helaas kwamen hierop weinig reacties. Gelukkig werd de AR met Ed
Renkema verrijkt. Ook in de ALV van november jl. is weer een oproep gedaan
om te reageren en dit heeft geresulteerd in een aantal positieve reacties.
De eventueel nieuw aan te stellen leden zullen in de eerstvolgende ALV
vergadering worden voorgedragen.

