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19 november 2014 (LvK) 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van PRO Kaag en Braassem, op 19 
november 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Roelofarendsveen.  
 
Aanwezig  
Ruud van der Star, voorzitter; 
Laura van Klink, secretaris; 
Mandy van Veen, penningmeester; 
Dennis van Klink, Piet van Veen, Floris Schoonderwoerd, Evert Henrotte, Co van de 
Weteringh, Ton Wesselman, Luuk Oltmans, Hans Boer, Idi van der Meer, Thea Wesselman, 
Ilse van der Poel, Ruut Holtz, Rob van der Hoorn, Ingrid Straathof, Hans Klink, Ron van der 
Lem, Glenn van Rijn, Thijs Brambach, Esther Draijer en Ivor Bergsma, leden. 
 
Afwezig met kennisgeving 
Willem Weijers, Richard Bakker, Arjen Bakker, Wim Jongkind, Willy Jongkind, Hans Corba, 
Jesper Corba, Milan Corba, Cees van der Star, Els Oltmans, Lenny Klein, Mirjam Derkse en 
Marieke van Seggelen. 
 
1. Opening 

Voorzitter Ruud van der Star heet iedereen van harte welkom bij de ALV.  
 

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda 
De voorzitter maakt melding van een aantal afmeldingen (zie boven). 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Verslag ALV d.d. 26 januari 2014 

Idi van der Meer was met kennisgeving afwezig. Met inbegrip van deze wijzigingen wordt 
het verslag goedgekeurd en vastgesteld.  

 
4. Financiële verslagen 

De financiële verslagen worden doorgenomen. Door Evert Henrotte wordt aangegeven 
dat een optelling niet klopt in de verlies- en winstrekening. Deze wordt direct aangepast 
met dank voor de oplettendheid.  
Door het bestuur wordt aangegeven dat de definitieve stukken pas kunnen worden 
opgemaakt aan het einde van het boekjaar en dat deze stukken dus nog niet hoeven te 
worden vastgesteld. Wel hecht het bestuur eraan om de leden van de financiële stand 
van zaken op de hoogte te houden.  
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Om die reden heeft zij ook een kascommissie bestaande uit Dennis van Klink en Thijs 
Brambach gevraagd mee te kijken naar de verschillende onderdelen van de 
administratie. Thijs Brambach geeft namens de commissie aan dat de administratie 
eenvoudig en overzichtelijk is en dat alles in orde is bevonden.  
Voor de ALV van mei 2015 wordt opnieuw een kascommissie benoemd te weten Thijs 
Brambach en Piet van Veen.  

 
5. Vaststelling contributie 2014 en 2015 

Bij nieuwe leden in 2014 is een tarief gehanteerd van € 10,= per lid per jaar. Het bestuur 
van PRO Kaag en Braassem wil graag veel leden om zo de betrokkenheid van inwoners bij 
de politiek in het algemeen en PRO Kaag en Braassem in het bijzonder te vergroten. Bij 
dit doel hoort naar haar mening een laagdrempelige contributie. Voorgesteld wordt de 
contributie voor 2014 en 2015 vast te stellen op € 10,= per jaar per lid. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. 

 
6. Bestuurswisselingen 

De huidige bestuursleden treden af en zijn niet verkiesbaar.  
Er hebben zich drie kandidaten gemeld bij het bestuur. Statutair moeten er minimaal 
drie en kunnen er maximaal vijf bestuursleden zijn.  
De nieuwe bestuursleden Ivor Bergsma, Idi van der Meer en Hans Boer worden bij 
acclamatie gekozen.  
De aftredende voorzitter geeft het woord aan Ivor Bergsma die aangeeft dat voor de 
volgende taakverdeling is gekozen: Ivor Bergsma, voorzitter; Idi van der Meer, secretaris 
en Hans Boer, penningmeester.  
 

7. Politieke terug- en vooruitblik 
De nieuwe voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitter Ilse van der Poel en de 
wethouder Floris Schoonderwoerd voor een korte terug- en vooruitblik.  
 

8. Rondvraag 

 Luuk Oltmans vraagt waarom de wethouder de motie om een onafhankelijke 
ombudsfunctie in het sociaal domein heeft ontraden. 
Floris Schoonderwoerd antwoordt dat er al dergelijke klachtenloketten zijn, te weten 
de onafhankelijke klachtencommissie in de gemeente Nieuwkoop en daarnaast de 
rechtbank en de Nationale Ombudsman. Een dergelijk initiatief voegt om die reden 
niets toe en dan zou je het ook niet moeten willen. 

 Piet van Veen stelt voor om in het kader van de communicatie naar de inwoners over 
de beloftes van PRO en de huidige stand van zaken hieromtrent een flyer te maken 
en die rond te delen. Dit voorstel wordt zeer positief ontvangen en bij de commissie 
communicatie neergelegd.  

 
9. Sluiting 

De nieuwe voorzitter, Ivor Bergsma, dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en 
sluit de vergadering.  


