
 
 

NieuwsFlits RREL, 03 januari 2019 

 
 

                                                            Wijziging secretaris 
 

Beste Road Runners, 

 

Vorig jaar ben ik gevraagd om toe te reden tot het bestuur en werd ik tijdens de ALV in 

februari gekozen als secretaris van RREL. In mijn motivatie gaf ik toen aan er erg veel zin in 

te hebben en graag mijn steentje bij wilde dragen aan de verenging. 

Samen met Ferry ben ik toen enthousiast gestart in het geoliede team met Wim en Ad. 

  

Helaas is er vorig jaar na de zomer privé het een en ander met mij gebeurd waardoor ik helaas 

door omstandigheden tijdelijk heb moeten stoppen met mijn bestuurswerkzaamheden en dat 

vind ik hel spijtig.  

Ik heb gekozen voor mijn gezondheid en dus mezelf en heb daarom besloten om in goed 

overleg met het bestuur om mijn taken neer te leggen. Ik ben opzoek gegaan naar een persoon 

die de termijn voor de resterende tijd van de functie van mij zou kunnen overnemen, mits 

uiteraard de ALV hier mee akkoord gaat en heb deze gevonden in Ronald Demmers. Ronald is 

geen onbekende binnen het bestuur van RREL, hij is enkele jaren penningmeester geweest. 

Ronald heeft ook aangegeven dat hij mij verder wil ondersteunen en verder wil helpen en 

daarom zal hij per heden, zijnde 3 januari 2019 alle activiteiten als secretaris als interim 

overnemen tot aan de ALV en daar zal aan de ALV gevraagd worden of die akkoord gaan met 

nieuwe secretaris als Ronald voor de resterende periode van2 jaar. Na deze periode zal er 

volgens de normale cyclus en werkwijze een nieuwe nominatie voor herkiesbaarheid ingaan. 

Het spijt me vreselijk dat het zo gelopen is en had het graag anders gezien. Ik ben niet voor 

niets aan deze functie begonnen. Maar sommige dingen in het leven die overkomen je en heb 

je geen grip op en dat helaas nu het geval. 

Ik hoop dat we elkaar snel weer zien bij de vereniging wanneer ik ga lopen en we elkaar snel 

spreken. 

 

Tot snel! 

 

Met sportieve groet, 

 

André Rits    Ronald Demmers 

Secretaris RREL   Ad Interim secretaris RREL 


