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Verslag Algemene Ledenvergadering 25 januari 2018 

 

Aanwezig  Idi van der Meer, secretaris/penningmeester; 
  Hans Boer, Paul Volwater en Co van de Weteringh, bestuursleden; 

 Ruud van der Star, Ilse van der Poel, Ruut Holtz, Willem Weijers, Floris 
Schoonderwoerd, Evert Henrotte, Hans Klink, Ingrid Straathof, Thijs Brambach, Rick 
van Seggelen, Roel van Leeuwen, Joost van der Geest, Tanja van Klink, Sandra de 
Wagenaar, Koos van der Meer, Thea Wesselman, Marieke van Seggelen, Ton 
Wesselman, Cees van der Star, Rob van der hoorn (vanaf agendapunt 6) en Laura 
van Klink 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Opening 

Laura heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor de is er 
voor de nieuwe leden / kandidaten.  

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Corrie Bolleboom, Luuk Kuiper, Glenn van Rijn, Willem 
Weijers en Hans en Nel Zeegers.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Verslag ALV d.d. 30 november 2017 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  
Naar aanleiding van het verslag vraagt Laura wat de status is van het contributievoorstel. 
Paul en Floris antwoorden dat er verschillende lijnen zijn bedacht waarvan één op 
betrekkelijk makkelijke wijze op korte termijn kan worden ingezet. Het voorstel is de 
komende vier jaar leden de gelegenheid te geven een vereniging of maatschappelijke 
organisatie voor te dragen voor een financiële bijdrage (€ 500,=). De hoogte van dit bedrag 
is gerelateerd aan de contributieopbrengsten. Uit de voordrachten wordt vervolgens via  
PROpinie de winnaar gekozen.  
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. Het kan leden opleveren (voor een tientje 
per jaar mag je een vereniging/organisatie voordragen) en is in het kader van de campagne 
een mooi communicatiemoment.  
Dit houdt overigens wel in dat we de contributie over 2017 en 2018 wel gaan heffen.  

4. Verkiezingsprogramma 2018 - 2021 
Naar aanleiding van input vanuit verschillende organisaties is het concept 
verkiezingsprogramma op een aantal punten aangevuld en aangepast. Het gewijzigde 
concept wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  

5. Verkiezingscampagne 
Ilse geeft een toelichting op de activiteiten die in het kader van de campagne op stapel 
staan. De begroting is bijna rond en zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 
bestuur.  
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6. Kandidatenlijst 
Rob van der Hoorn geeft namens de kandidaatstellingscommissie een toelichting op de 
gevolgde werkwijze van de commissie en merkt daarbij op dat de commissie verrast was 
door de kwaliteit van de gesprekken met oude en nieuwe kandidaten.  
Thea vraagt wat de reden is dat Floris op de onderste plaats staat. Floris licht dit kort toe.  
Laura bedankt de commissie voor haar werkzaamheden. Er ligt een helder advies dat door 
het bestuur is overgenomen. Vervolgens brengt Laura het voorstel in stemming en vraagt of 
er iemand is die bezwaar heeft tegen de voorliggende kandidatenlijst. Dit is niet het geval 
waarmee de kandidatenlijst unaniem is aangenomen.  
Laura geeft aan dat het nu op de campagne aankomt. De kandidatenlijst moet 5 februari 
officieel worden ingeleverd en dan is op 21 maart het woord aan de kiezer.  
Joost geeft aan dat er op de kandidatenlijst zoals deze bij de stukken was gevoegd nog een 
foutje staat. Ramon Borst woont in Rijpwetering en niet in Oude Wetering.  

7. Rondvraag en sluiting 
Laura sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog even na te praten met een 
hapje en een drankje.  
 

 


