
Bestuursverslag PvdA Bellingwedde 11-06-2013.

Aanwezig: Rita Jansen / Jose Molle / Nico v.d. Helm / Willem Bouma / Remko Verstok /   
Henk Brouwer / Hans van Luyk.

Afwezig: Stienus Melis (met kennisgeving)

1e. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. In het 
bijzonder Jose Molle, welke heeft aangegeven bereid te zijn om deel uit te 
maken van het bestuur en Nico van de Helm. Als nieuwe gewestelijk 
afgevaardigde. Nico is voornemens onze bestuursvergadering minstens een 
maal per jaar te bij te wonen.

ToDo Hans:  Agenda en definitieve verslagen van de bestuursvergadering 
ook aan Nico van de Helm toesturen. (  nico@vandehelminterim.nl )

Het concept verslag van de vergadering van mei 2013 wordt met een paar 
kleine wijzigingen goedgekeurd. (het definitief verslag is reeds aan het 
bestuur gemaild)

2e. Samenstelling afdelingsbestuur.

Zoals reeds bekend heeft Rita aangegeven om op de eerst komende 
ledenvergadering uit het bestuur te stappen. De functie van voorzitter is 
daarmee vacant. Met de komst van Jose blijft het bestuur wel op volle sterkte.
Rita zal wel binnen de afdeling zoeken naar een opvolger. Hopen dat dit lukt. 

3e.  Stand van zaken gemeenteraadsverkiezingen.

Langzaam maar zeker begint de trein op stoom te komen. De brieven aan de 
leden met de vraag om zichzelf of anderen kandidaat te stellen zijn gelijk met 
de laatste “Klimroos”  verzonden. Hierop zijn op het moment van deze 
vergadering nog geen reacties. 

Van onze zittende raadsleden zijn Stienus en Henk weer beschikbaar. Bart 
heeft aangegeven te willen stoppen. 

ToDo Hans: Bereidverklaring en erecode verzorgen voor Stienus en Henk.

ToDo Hans: Na de volgende up date van de ledenlijst, een actuele kopie aan 
alle bestuursleden zodat deze de lijst kunnen screenen op geschikte 
kandidaten. 

Het door Henk ingebrachte campagne voorstel wordt door het bestuur positief
ontvangen. Besloten wordt om dit als uitgangspunt te nemen voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 
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ToDo Henk: Lijst met uitslagen per stembureau van de vorige verkiezingen 
doen toekomen aan Jose.

ToDo Jose: Aan de hand van de ontvangen lijst een analyse maken van de 
dorpen, wijken en buurten waar wij het best campagne kunnen voeren.

ToDo Willem: In overleg met Marga (Vlagtwedde ) bepalen welke 
promotiematerialen nog en aanwezig zijn en eventueel aangeschaft moeten 
worden. Dit in verband met de kosten welke hieraan verbonden zijn.

4e. Samenwerking met Vlagtwedde.

De samenwerking met Vlagtwedde begint nu echt op gang te komen. De 
gezamenlijke ALV worden als plezierig en zinvol ervaren. Daarnaast worden 
de verslagen van de bestuursvergaderingen uitgewisseld en Vlagtwedde 
ontvangt een exemplaar van de “Klimroos”.

Binnen Stadskanaal gaan nu ook stemmen op om bij deze samenwerking aan
te sluiten. Vooralsnog alleen op praktische punten. Bij het komende 
voorzittersoverleg staat dit op de agenda. Rita zal ons de volgende 
vergadering bijpraten.

5e. Uit de fractie.

Henk praat ons bij.

6e. Mutaties ledenlijst.

Opzegging door Gert Wage wordt ter kennisgeving aangenomen. Er zal geen 
actie ondernomen worden.

7e. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

Volgende vergadering.

8 Juli bij Rita. Aanvang 20.00 uur.


