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Algemene Ledenvergadering
Woensdag 17 juni 2020

Verslag

Aanwezig
Paul Volwater, Co van de Weteringh, Marieke de Koning, Floris Schoonderwoerd, Hans Klink,
Thijs Brambach, Tanja van Klink, Sandra de Wagenaar, Laura van Klink, Ruud van der Star,
Djoeke de Wagenaar, Nel en Hans Zeegers, Thea en Ton Wesselman
1. Opening en welkom
Namens het bestuur heet Co van de Weteringh ieder welkom op de ALV die door de
bijzondere omstandigheden door het Corona virus digitaal via teams gehouden wordt. Ruud
van der Star zal de technisch voorzitter zijn.
2. Mededelingen en vaststelling agenda
Er is bericht van verhindering ontvangen van Koos en Idi van der Meer en Rick van Seggelen.
Agendapunt 6 wordt afgevoerd van de agenda, het betreft een mededeling van het bestuur:
de ondersteuning van het bestuur bij taken penningmeester/secretaris wordt door Laura van
Klink overgedragen aan Thea Wesselman.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Verslag ALV d.d. 3 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Financiën
Toelichting financiële stukken 2019
PRO staat er goed voor qua financiën. Het eigen vermogen bedraagt (circa 8.000 euro).
Daarnaast zijn er reserveringen voor de campagne (circa 12.500 euro), de Goed voor Elkaar
Bokaal (500 euro) en de digitale ondersteuning van raads- en burgerleden (2.000 euro).
Dit betekent dat er op dit moment al voldoende middelen zijn om de huidige raadsperiode
positief af te sluiten en campagne te voeren voor een nieuwe periode. Omdat dit doel is
bereikt en een groter vermogen niet nodig is, heeft de fractie besloten per 1 januari 2020 te
stoppen met de maandelijkse afdracht.
Aan het begin van de volgende periode zullen bestuur en fractie nieuwe afspraken (moeten)
maken over de afdrachten.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Floris Schoonderwoerd en Tanja van Klink, heeft de
administratie gecontroleerd en in orde bevonden.
De financiële stukken worden goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de
kascommissie. Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
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De plaats van Floris Schoonderwoerd in de kascommissie wordt overgenomen door Djoeke
de Wagenaar. Zij zal samen met Tanja van Klink de kascontrole over 2020 op zich nemen.
6. Samenstelling bestuur
Op dit moment zijn er twee bestuursleden, Co van de Weteringh en Paul Volwater. In de
vacatures van voorzitter, penningmeester en secretaris is nog niet voorzien. De leden is
gevraagd namen van potentiële kandidaten aan te leveren. Er zal een vacaturetekst
gemaakt worden om het werven van bestuursleden te ondersteunen.
7. Terugblik mijlpalen
Hans klink verzorgd een presentatie waarbij hij start met de opmerking: dit is dag 819 van
deze raadsperiode en nog 637 dagen te gaan tot de volgende raadsperiode. De dia’s van de
presentatie en de toelichting door Hans geven weer dat er veel is bereikt en in beweging is
gezet We mogen met elkaar trots zijn op de resultaten is de conclusie tijdens de levendige
discussie.
8. PRO Kaag en Braassem 2022 - 2026
We denken na over hoe verder naar de volgende periode. In de fractie wordt met het
bestuur een toekomstplan voorbereid en dat zullen we na het zomerreces aan de leden
voorleggen.
9. Rondvraag
Djoeke de Wagenaar wenst de fractie en het bestuur succes en bedankt voor de prettige
vergadering.
10. Sluiting
Co van de Weteringh bedankt Laura van Klink voor de ondersteuning aan het bestuur de
afgelopen jaren en wenst eenieder nog een prettige avond.
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