Geachte leden van de Vereniging Akropolis Amsterdam,
Als lid van deze vereniging informeer ik u dat de Vereniging Akropolis Amsterdam een nieuw ‘tijdelijk
bestuur’ schijnt te hebben. Inmiddels heeft u al 14 weken niets van dit bestuur te horen gekregen.
Vandaar deze mail aan de leden die ongetwijfeld nieuwsgierig zijn over de gang van zaken binnen de
vereniging voor en na 28 december 2017.
Ter herinnering
In november 2017 blijkt dat een drietal leden van de VAA het initiatief neemt tot het organiseren van
een extra ALV op 28 december 2017. In eerste instantie in geheim overleg met Marjan van Leuven en
Rob Bakker. Maar eind november hebben Marjan van Leuven en Rob Bakker de initiatiefnemers
meegedeeld dat zij een extra ALV niet eerder willen organiseren dan in januari 2018.
De initiatiefnemers voor een extra ledenbijeenkomst zetten door en willens en wetens worden
slechts 155 van de 350 leden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 28 december 2017.
Het doel van de bijeenkomst wordt duidelijk in de uitnodiging aan de leden:
De gelegenheid bieden aan de drie zittende bestuursleden vrijwillig op te stappen. Of ontslag voor te
stellen aan de aanwezigen en een nieuw ‘tijdelijk bestuur’ te installeren waarvoor de namen van
slechts twee kandidaten bekend zijn.
- Marjan van Leuven en Rob Bakker kiezen ervoor tijdens de bijeenkomst vrijwillig op te stappen.
Aansluitend hebben de 35 mensen op de bijeenkomst “unaniem gestemd” voor het ontslag van de
secretaris. Er wordt ter plekke gestemd voor de twee voorgestelde kandidaten en op een derde
kandidaat die zich kiesbaar stelt uit de aanwezigen; deze drie mensen vormen het nieuwe ‘tijdelijke
bestuur’.
Op deze bijeenkomst worden vier besluiten genomen in vier stemrondes:
- de secretaris wordt ontslagen;
- kandidaat bestuurder nummer 1 wordt gekozen als nieuw bestuurslid;
- kandidaat bestuurder nummer 2 wordt gekozen als nieuw bestuurslid;
- kandidaat bestuurder nummer 3 meldt zich ter plekke en wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Op deze bijeenkomst stemmen ook niet-leden mee en hun stemmen worden in alle vier de
stemrondes meegeteld. Weinig zorgvuldig en niet volgens de statuten.
Kamer van Koophandel
De dag nadat het ‘tijdelijk bestuur’ zich op 19 januari 2018 inschrijft bij de KvK en de drie
ingeschreven bestuursleden uitschrijft ga ik langs bij de KvK en maak mondeling bezwaar. De KvK
start dezelfde dag nog een onderzoek omdat de Kamer gerede twijfel heeft over de juistheid van
authentieke gegevens die zijn ingeleverd. Daarbij beroept de KvK zich op Artikel 38 van de
Handelsregisterwet 2007.
Vragen van leden - Zijn de financiën van de vereniging veilig (gesteld)?
Een goede vraag. Penningmeester Twan van Enckefort en ik zijn al eerder beschuldigd dat een van
ons of beiden “er met de kas vandoor” is gegaan. Of wij “er met de kas vandoor zijn” zal u aan het
‘tijdelijk bestuur’ moeten vragen.
Welk e-mailadres daarvoor beschikbaar is weet ik niet.
Financiën van de vereniging
Het financieel belang bij de bewoners in de Akropolistoren die voor het installeren van een ‘tijdelijk
bestuur’ bestaande uit bewoners van de Akropolistoren hebben gestemd is evident en wordt niet

ontkent door de leden van het ‘tijdelijk bestuur’ in hun formele reactie aan de KvK op mijn
bezwaarschrift tegen inschrijving van dit ‘tijdelijk bestuur’. Dat er een financiële relatie bestaat
tussen het bestuur van de Cooperatie Bewoners Akropolistoren (CBA) en het ‘tijdelijk bestuur’ – allen
woonachtig in de Akropolistoren – van de VAA wordt niet tegengesproken. Ook wordt door het
bestuur van CBA schriftelijk de verwachting uitgesproken dat het ‘tijdelijk’ bestuur van de VAA over
de brug komt met geld. Of het ‘tijdelijk bestuur’ van plan is deze verwachting op korte termijn in te
lossen zult u aan hen moeten vragen.
Welk e-mailadres daarvoor beschikbaar is weet ik niet.
Vragen van leden - ALV
Een aantal leden constateren dat de jaarlijkse ALV niet, zoals gebruikelijk, in maart plaats vindt.
Als antwoord op de vragen die ik hierover heb gekregen:
zaken zoals het organiseren van de jaarlijkse ALV, het maken van het jaarverslag en jaarcijfers, maken
en distribueren van notulen van de laatste twee ledenvergaderingen, inschrijven van nieuwe leden,
zorgvuldig beheer van de ledenadministratie, beheer van de website, antwoorden van e-mails,
zorgvuldig beheer van de financiën, betalen van rekeningen, innen van contributie zijn primair de
taken en verantwoordelijkheid van het bestuur van de VAA.
Als u vragen heeft moet u zich wenden tot het ‘tijdelijk bestuur’.
Welk e-mailadres daarvoor beschikbaar is weet ik niet.
De 35 aanwezigen op de bijeenkomst van 28 december 2017 die “unaniem akkoord zijn gegaan” met
de van tevoren geformuleerde zes opdrachtpunten aan de leden van het ‘tijdelijk bestuur’ kunnen
concluderen dat tot op heden weinig tot niets van de zes opdrachtpunten is terecht gekomen.
De aanwezigen op deze bijeenkomst zijn medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie binnen de
Vereniging Akropolis Amsterdam na 28 december 2017.
Of de bijna 200 niet-uitgenodigde leden voor de bijeenkomst op 28 december 2017 voor of tegen de
kandidaten voor een nieuw ‘tijdelijk bestuur’ gestemd zouden hebben zullen we nooit weten. Feit is
wel dat deze meerderheid van leden hun democratische recht om te stemmen willens en wetens is
ontnomen door de initiatiefnemers voor de bijeenkomst in december. Terwijl volgens de voorzitter
van de VAA een extra ALV gepland zou worden in januari 2018. Normaliter vindt de jaarlijkse ALV in
maart plaats. Wat het ‘het tijdelijk bestuur’ wel of niet doet weet ik niet maar de getoonde haast om
het zittend bestuur af te zetten lijkt wat mij betreft niet echt in het belang van de vereniging en haar
leden te zijn.
Vertrouwend met deze brief alle 350 leden van de VAA geïnformeerd te hebben,
met vriendelijke groet,
Peter van Kleef

Bijlage 1: ‘Coup’ in Akropolis
Artikel in de Telegraaf d.d. 19 december 2017 waarin het afzetten van het bestuur al ter sprake komt.

