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Hogenboom, E

From: Hogenboom, E
Sent: Sunday, March 06, 2016 11:14 AM
To: 'Sylvana Dankerlui (msdankerlui@gmail.com)'
Cc: 'Guillaume Pool (guillaumepool@live.nl)'; 'manon.sanches@gmail.com'; 

ivanedefares; otto@sr.net
Subject: RE: De oplossing

Sylvana, 
 
Guillaume had een gesprek met mij aangevraagd. 
 
De aanleiding is je bekend: Er zijn fricties en het tempo daarvan in de nieuwe constellatie loopt op en dat maakt het 
onbestuurbaar. 
Guillaume is van mening dat het bestuur verantwoordelijkheden moet delegeren, maar dat het bezig is met dingen 
en dus niet bestuurt.  
Deze fricties waren verwachtbaar in deze constructie waarbij 2 bestuursrollen zonder conflictmijdende afspraken 
omgewisseld werden.  
Los van verdere ‘technisch-inhoudelijke’ argumenten vreest Guillaume dat BT niet zal worden wat hij al die jaren 
voor de geest heeft.  
Die vrees moet natuurlijk weggenomen worden.  
 
Na een intensieve afstemming tussen hem en mij is dit de stand van zaken: 

 Guillaume treedt alsnog helemaal terug als bestuurslid; 
 Guillaume levert binnen een week het concept in voor de door hem voorgestane bestuursstructuur 

(bestuurlijk en operationeel) als onderdeel van het Bibliotheekplan; dat is het ‘plan’ waarin moet zijn 
vastgelegd wat de directe uitvoerende ideeën van BT volgens Guillaume zouden moeten zijn (de re-write 
waar ik sinds vorig jaar op aandrong);  

 Guillaume wil toestemming om vrijwilligerswerk te blijven doen in zijn Surinaamse maanden hier, hetgeen 
we uiteraard allemaal toejuichen; 

 Guillaume wil het voorrecht om een uitgewerkt voorstel te mogen doen voor invulling van het open terrein 
Ormosiastraat 22. Hij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van de en-passant aan TELESUR 
gememoreerde optie om er een Plein van 12 mei van te maken. Ik heb aangegeven daar zonder kennis van 
details niet op te kunnen reageren; hij beseft dat het een pure bestuursaangelegenheid is;  

 Terzake BT-Nederland heeft Guillaume aangegeven dat de fondsen aldaar van Vrienden afkomstig zijn en 
dat hij bereid is het saldo over te maken naar Paramaribo en de Stichting dan op te heffen. Details daarvan 
inclusief websites c.q. fb vergen nog afstemming. 

Eerder slaagde ik er niet in draagkracht te vinden voor een voorstel dat zou moeten resulteren in de broodnodige 
continuïteit van BT en blijvende betrokkenheid van allen. Ik hoop dat de knellende ervaringen van de laatste tijd 
spoedig achter de rug zijn en dat de inzet van allen –dus ook die van Guillaume- behouden zal blijven. In het belang 
van de jeugd+ van Flora. 

Guillaume heeft alvast aangegeven dat hij het bestuur zal vragen wat er nog gedaan moet worden en waar hij nog 
bij nodig is en nog van nut kan zijn. Hij gaf aan alles te willen doen om Bukutori Bibliotheek te laten slagen, en is om 
die reden bereid om BT nu los te laten. Hij hoopt dat woensdag van het bestuur te mogen horen. 

Ik cc gemakshalve een ieder direct maar. 
m.vr.gr 
Ed Hogenboom  


