
Beste leden,

Op zaterdag 11 juni j.l. vond in Utrecht de Algemene Ledenvergadering 
van Milieudefensie plaats. Tijdens deze ALV werden besluiten genomen 
over de wijziging van de zgn. governance structuur van de vereniging. Zo 
werden de statuten aangepast, is er een Raad van Toezicht ingesteld en 
zijn de leden van de RvT gekozen. Daarnaast werd ook het jaarverslag 
vastgesteld en werden in het kader van ons 50-jarig bestaan enkele leden 
van het eerste uur geëerd. Aan de stemming over de diverse 
agendapunten en moties werd (voornamelijk digitaal) deelgenomen door 
ruim 1000 leden. 
Echter in de aanloop naar de ALV en tijdens deze bijeenkomst in Utrecht 
werden de aanwezige leden, het bestuur en het presidium onaangenaam 
getroffen door de sfeer en bejegening die een kleine groep indieners van 
moties had gecreëerd.  Er werd gesuggereerd dat voorstellen en 
procedures met kwade opzet opgesteld en uitgevoerd waren, er werd 
geschreeuwd tijdens de vergadering en het Presidium werd zelfs 
uitgescholden. In de aanloop naar deze vergadering werden medewerkers 
van de Werkorganisatie onaangenaam onder druk gezet en er werd een 
persoonlijke campagne gevoerd om de voorzitter van het bestuur op basis 
van zijn maatschappelijke achtergrond en arbeidsverleden te 
diskwalificeren en zijn daden in een kwaad daglicht te stellen. Deze sfeer 
is ontstaan omdat een aantal leden zich niet kon vinden in de inhoud, 
procedure en besluitvorming m.b.t. de Governance wijzigingen. 
Nu zijn wij gewend om binnen Milieudefensie de discussie op de inhoud, 
met open vizier en op het scherpst van de snede te voeren. Daarbij zijn we
altijd geïnteresseerd in verschillende standpunten en gaan we daarover 
met elkaar in gesprek. We proberen nooit discussies te “winnen” door 
mensen persoonlijk te diskwalificeren. We zullen nooit iemand persoonlijk 
aanvallen om een afwijkend standpunt. In de veilige organisatie die 
Milieudefensie is en wil zijn, kunnen wij niet tolereren dat mensen elkaar 
persoonlijk aanvallen op hun mening, ook al wijkt deze af van de 
meerderheid. Daarom vinden wij de ontstane sfeer en bejegening rondom 
de laatste ALV ten opzichte van mensen uit de werkorganisatie, het 
Presidium en bestuur niet acceptabel.
Tijdens de vorige ALV in december 2021 werd nota bene door de ALV een 
Gedragscode (zie link) aangenomen waarin een aantal afspraken staan 
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opgenomen over hoe we met elkaar omgaan binnen de vereniging. Wij 
hebben geconstateerd dat meerdere van de afspraken uit de Gedragscode
werden geschonden. Het gevolg hiervan was dat de sfeer voor en tijdens 
de vergadering door meerdere mensen als onveilig en bedreigend werd 
ervaren. Ons werd zelfs verteld dat zij daardoor niet meer durfden deel te 
nemen aan de discussie. Wij kunnen dit als bestuur, presidium en 
vereniging niet accepteren. 
We kunnen van mening verschillen en elkaar met argumenten scherpe 
discussies voeren. Maar de grens wordt overschreden als mensen 
publiekelijk worden beschadigd, persoonlijk worden beschuldigd, 
uitgescholden en onder druk worden gezet zodanig dat zij zich onveilig 
voelen en hun werk niet naar behoren kunnen doen. We betreuren het dat
deze vergadering de grenzen zijn overschreden en willen dit niet vaker 
laten gebeuren. Wij willen met deze brief benadrukken dat wij er alles aan 
gaan doen om komende bijeenkomsten en vergaderingen veilig en ordelijk
te laten verlopen en zullen in de komende periode niet terughoudend zijn 
in het nemen van gepaste maatregelen als mensen zich niet aan de 
Gedragscode en de basisregels voor veiligheid en respect voor elkaars 
mening zullen houden. Wij vragen daarin ook jullie medewerking en 
verwijzen graag naar de door de leden aangenomen Gedragscode (zie 
link).
Wij wensen jullie een mooie zomer toe en een strijdbaar vervolg van dit 
jaar waarin het nodig blijft om actie te blijven voeren voor de toekomst 
van het klimaat en volgende generaties.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Milieudefensie
Het Presidium van de Algemene Ledenvergadering van Milieudefensie
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