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Verslag Algemene Ledenvergadering 30 november 2017 

 

Aanwezig  Hans Boer, penningmeester; 
Idi van der Meer, secretaris; 

  Paul Volwater, bestuurslid; 
 Ruud van der Star, Ilse van der Poel, Ruud Holtz, Willem Weijers, Floris 

Schoonderwoerd, Co van de Weteringh, Evert Henrotte, Hans en Nel Zeegers, Hans 
Klink, Ingrid Straathof en Laura van Klink 

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

Laura heet de aanwezigen van harte welkom en meldt dat zij de rol van technisch 
voorzittersrol op zich zal nemen omdat er nog niet voorzien is in een nieuwe voorzitter. 

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Thea en Ton Wesselman, Koos van der Meer, Koen 
Mollers en Corrie Bolleboom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Verslag ALV d.d. 27 oktober 2016  
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  

4. Financiën 
Laura geeft namens het bestuur een korte toelichting op de stukken van 2016. Financieel 
staat PRO er goed voor. Er is voldoende in kas om campagne te voeren voor de verkiezingen 
van 2018. De verslagen worden goedgekeurd en vastgesteld.  
Mede namens Koen licht Evert de bevindingen van de kascontrolecommissie kort toe. Het 
getekende verslag van de kascontrolecommissie zal met het verslag van de ALV worden 
gemaild. Vervolgens verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde 
financiële beleid. Voor 2017 zal Evert samen met Willem de kascontrole op zich nemen.  

5. Contributie 2017 
Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar op een andere manier in te vullen. Niet het 
mailtje met het verzoek om €10,= over te maken maar een keuze tussen bijvoorbeeld € 10,= 
overmaken of een nieuw lid of meedoen aan een PROpinie-enquête. Het doel is imemrs om 
de betrokkenheid van de leden te vergroten en niet zozeer om de kas te spekken. De 
vergadering vindt dit een leuk idee. Afgesproken wordt dat Paul van wie dit idee afkomstig 
was het samen met Floris verder zal uitwerken.  

6. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur draagt Co van de Weteringh voor als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Laura deelt mede dat Hans heeft aangegeven per direct het 
penningmeesterschap te willen neerleggen. Hij is nog wel beschikbaar als algemeen 
bestuurslid tot de verkiezingen. Ook Idi zal na de verkiezingen haar bestuursfunctie 
neerleggen.  

Idi van der Meer 
p/a Tjalk 18, 
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7. Verkiezingen 

Verkiezingsprogramma 
Floris licht de totstandkoming van het concept programma toe. Om zoveel mogelijk input te 
verzamelen wordt het concept vastgesteld maar blijft het tot de volgende ALV in januari 
nog een concept. Het concept kan worden gebruikt als praatstuk en de website zal op basis 
van het concept worden aangepast.   
Verkiezingscampagne 
Vervolgens vertelt Ingrid namens de campagnecommissie wat de plannen zijn. Zij gaat kort 
in op de centrale boodschap (het eerlijke verhaal, wat ging goed, wat ging minder goed 
gecombineerd met persoonlijke verhalen) en de communicatiemiddelen en -kanalen.  
Vervolgproces 
Laura geeft aan dat met het programma en de campagne de eerste twee belangrijke 
stappen zijn gezet. De volgende stap is de kandidatenlijst. Iedereen die een plekje op de lijst 
wil, kan zich melden bij de kandidaatstellingscommissie waarna zij zich zullen buigen over 
de rollen en de posities op de lijst. De commissie adviseert vervolgens het bestuur waarna 
het bestuur met een voorstel komt in de ALV van januari 2018.  
De samenstelling van de kandidaatstellingscommissie is inmiddels bekend, te weten Ivor 
Bergsma, Rob van der Hoorn, en Idi van der Meer vanuit het bestuur. 
Ruud vraagt of het niet goed zou zijn om het afdrachtensysteem van PRO (raadsleden 
dragen nu €125,= per maand af om activiteiten te kunnen bekostigen) van te voren vast te 
stellen zodat het voor iedereen op de kandidatenlijst van tevoren bekend is.  
De vergadering is het erover eens dat er een dergelijk systeem moet blijven. Op welke 
manier en op welk tijdstip we dat moeten vastleggen, zal het bestuur in haar volgende 
vergadering bespreken. Wel is het iets dat door de kandidatencommissie moet worden 
meegenomen in hun gesprekken.  

8. Rondvraag en sluiting 
Ruud geeft aan dat wat hem betreft de volgende periode aan een totale vernieuwing moet 
worden gewerkt. Niet stemmen op partijen maar op mensen. Alle vergoedingen (fractie, 
college) in één pot waaruit het organiserend vermogen wordt betaald. Dit geeft 
keuzevrijheid. Mensen kunnen taken oppakken die ze leuk vinden en waar ze energie van 
krijgen. De inzet (op welke manier dan ook gemeten) bepaalt de financiële vergoeding. De 
vergadering vindt het een interessante gedachte die zeker verder moet worden uitgewerkt. 
Ruud zal voor de volgende ALV een eerste opzet op papier zetten.  
 

 


