Ingezonden:
Aan de inwoners van Overschild
Op zaterdag 23 november 2013 heb ik mij als bestuurslid van de Stichting Gebouw voor
School en Dorp teruggetrokken. Ik heb dat in een bericht aan de overige bestuursleden
meegedeeld.
Van groot belang in mijn besluitvorming is dat er kennelijk bij bepaalde personen in ons dorp
tegen mij als persoon veel antipathie bestaat. In de afgelopen 2 jaar heb ik mij met ziel en
zaligheid ingezet voor de toekomst en het huidig functioneren van De Pompel. Ik ervaar daar
echter zoveel weerstand bij, dat ik niet langer mijn functie in het bestuur kan en wil vervullen.
In het belang van ons dorpshuis lijkt het mij daarom beter dat ik mij met onmiddellijke ingang
terugtrek als bestuurslid van de stichting.
Ik ben mij er van bewust wat mijn besluit kan teweegbrengen in de continuïteit van de
stichting en vooral in het veranderingsproces waarin de stichting zich bevindt. Echter ik stel
mijn eigen gezondheid en het welzijn van mijn gezin boven het belang van het dorpshuis.”
Ik betreur dat het zo ver is moeten komen, maar ik had geen andere keuze.
Voor de toekomst van De Pompel hoop ik dat er een aantal inwoners opstaan en zich melden
bij het bestuur om met hen de schouders er onder te zetten om De Pompel een nieuw tijdperk
in te loodsen. De continuïteit van dat proces is van groot belang om de toegekende
subsidiebedragen te kunnen ontvangen. Er is geen alternatief.
Overschild, 23 november 2013
Rob Gramberg

Ingezonden:
Mededeling:
Een jaar anderhalf geleden werd tegen mij gezegd:
“Ik moet even met jou praten over het voorzittersschap in de toekomst”.
Nu heb ik gedacht: HAD IK MAAR!
Maar HAD IK MAAR! is altijd te laat.
Daarom heb ik op de avond van 22 november rond half twaalf besloten om direct te stoppen
als voorzitter bestuur “Stichting DE POMPEL”.

Thomas Fledderman.

