
 

 

 

 

Aan de leden van LVV 

 

 

 
Nijkerk, 17 december 2020 

Ref: 504C201217et  

Betreft: Fusie met BeVeZo van de baan 

 

 

Geachte leden, 

 

Helaas moeten we u melden dat we vandaag, donderdag 17 december, van de voorzitter 

van BeVeZo hebben vernomen dat zij zich terugtrekken uit het fusieproces. Het Bestuur van 

BeVeZo geeft aan dat ze hebben besloten het gedachtengoed en de leden van de BeVeZo 

niet onder te brengen bij de LVV. Met als reden een te groot verschil in de aanpak van het 

proces en de algehele verwachtingen. 

 

Nadat het fusievoorstel in de ALV van 30 oktober jl. werd afgewezen door de leden van de 

LVV, hebben wij als bestuur van de LVV gemeend eerst gehoor te geven aan de feedback 

die we van onze  leden hadden ontvangen. Na overleg met de juridische commissie zijn er 

stappen gezet om alsnog mogelijkheid te geven voor andere groepen van 

vertrouwenspersonen om toe te treden tot de LVV. Hiervoor is in de ALV van 11 december jl. 

met een grote meerderheid  een akkoord gegeven op de uitbreiding van de doelstelling van 

de LVV. 

 

Tussen de ALV van 30 oktober en die van 11 december is het bestuur van de BeVeZo 

meegenomen in de nieuwe situatie, namelijk dat fusie per 1-1-2021 zeer waarschijnlijk niet 

haalbaar zou zijn. 

Het nieuwe tijdspad en de door de LVV te nemen stappen om het mogelijk te maken om 

deze uitbreiding met deze groep cliëntenvertrouwenspersonen vorm te geven, onder andere 

het wijzigen van de statuten, is vervolgens aansluitend aan de ALV met het bestuur van 

BeVeZo besproken. Het bestuur van de BeVezo heeft in dat gesprek aangegeven dat ze 

zich wilde beraden over dit nieuwe tijdspad. Dat beraad heeft vandaag geleid tot de 

mededeling dat BeVezo zich terugtrekt uit het fusieproces met de LVV. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de LVV, 

 

Gerda Arends, 

Bestuurslid Zorg, Onderwijs en Sport 

 

 

 


