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Verslag Algemene Ledenvergadering 4 juni 2018 

 

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

 Floris Schoonderwoerd, Hans Klink, Thijs Brambach, Tanja van Klink, Sandra de 
Wagenaar, Corrie Bolleboom, Djoeke de Wagenaar en Laura van Klink 

Afgemeld Rick van Seggelen, Hans en Nel Zeegers, Ton en Thea Wesselman, Koos van der  
 Meer en Joost van der Geest 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Opening 

Laura heet de aanwezigen van harte welkom.   
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Rick van Seggelen, Hans en Nel Zeegers, Ton en Thea 
Wesselman, Koos van der Meer en Joost van der Geest 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Verslag ALV d.d. 25 januari 2018 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  

4. Financiën 
De financiën van PRO zijn robuust door de afdrachten van de raadsleden. Dit zorgt ervoor 
dat er een behoorlijk saldo is om de campagne te financieren. Inmiddels is bekend dat de 
campagne circa € 12.500.= heeft gekost en dat deze kosten niet voor niets zijn gemaakt.  
Het resterende saldo is voldoende om eventuele tegenvallers in de komende periode op te 
vangen.  
De leden van de Kascontrolecommissie, Evert Henrotte en Willem Weijers- zijn helaas niet 
aanwezig. Wel hebben ze via de mail laten weten de administratie te hebben gecontroleerd 
en in orde bevonden. Voorgesteld wordt om het bestuur decharge te verlenen voor 2017. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. Het verslag van de Kascontrolecommissie zal 
ondertekend worden meegezonden met het verslag van de ALV.  
Evert Henrotte heeft twee maal in de Kascontrolecommissie plaatsgenomen. Zijn plaats 
wordt ingenomen door Floris Schoonderwoerd.  

5. Giftenreglement 
Elke politieke partij moet een giftenreglement hebben. Een concept is inmiddels bestuurlijk 
vastgesteld en de vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met dit concept. Het 
reglement geldt voor de vereniging en voor individuele leden en zal op de website worden 
geplaatst. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.  

6. Samenstelling bestuur 
Idi van der Meer en Hans Boer treden af. Het officiële afscheid vindt plaats tijdens het PRO-
feestje. Laura geeft aan voor de komende raadsperiode de ondersteuning van het bestuur 
over te dragen aan een ander (steun)fractielid. Dit wordt meegenomen in het totaalplaatje.  

Idi van der Meer 
p/a Tjalk 18, 

2377 CK  Oude Wetering 
info@prokaagenbraassem.nl 
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7. Wat verder ter tafel komt 
Het proces van de formatie en de collegevorming wordt kort besproken.  

8. Rondvraag en sluiting 
Laura dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt de aanwezigen uit in de raadszaal de 
benoeming van het nieuwe college bij te wonen.  

 


