
Verslag bestuursvergadering 9 september 2013.

Aanwezig. Rita Jansen,  Mart v Wijngaarden , Willem Bouma, Jose Molle, Stienus melis, Hans v Luyk.

Afwezig met Kennisgeving. Remko Verstok.

1e. Opening en Welkom.

De voorzitter heet iedereen welkom.

2e. Het conceptverslag van de augustusvergadering wordt goedgekeurd (Hans stuurt definitieve 
versie naar de secretaris van Vlagtwedde.) 

3e. Ingekomen stukken.

Bestuur besluit om het schrijven van de afdeling PvdA Hollands Kroon over de aanschaf van 
de JSF ter kennis geving aan te nemen.

Mail van de jonge socialisten betreffende de bezuiningspolitiek van het kabinet. Dit zal 
besproken worden op de ledenraad op 21 september. Willem zal proberen deze ledenraad bij
te wonnen.

Via een mail van Mart. De reactie van onze partijgenoten Hilverts uit Vriesscheloo, over de 
verdeling van de locatie van onze ledenvergaderingen. Met name het buurthuis in 
Vriescheloo. Het bestuur spreekt af hier ion het vervolg rekening mee te houden.

Mail over de ORA (ontwikkeling landbouw en megastallen ) Bestuur besluit dit ter 
kennisgeving aan te nemen.

4e. Bespreking ToDo Lijst

Zie de nieuwe bijgewerkte versie (bijlage)

5e. Gemeenteraadsverkiezingen.

Groslijst. (zie bijlage)

 Afgesproken wordt dat er op korte termijn  gesprekken met de partijgenoten welke zich 
hebben aangemeld gevoerd zullen worden door Mart, Rita, Remko  en Hans.

Campagne

Loopt volgens de planning. Wel valt op dat het werk op een klein groepje mensen aankomt. 
Er wordt in elk geval afgesproken dat in de volgende Klimroos nogmaals een klemmend 
beroep op de partijgenoten gedaan zal worden. 

Zie voor verdere afspraken de bijgevoegde ToDo lijst.

Verkiezingsprogramma.

Zie de bijgevoegde ToDo Lijst.



6e. Samenwerking met Vlagtwedde

Hans heeft contact met de secretaris van Vlagtwedde over de datum voor een gezamenlijke 
bestuursvergadering. Deze heeft inmiddels plaats gevonden op 30 september. Verslag van 
deze vergadering wordt bijgevoegd. 

7e. Uit de fractie.

Stienus praat ons bij

8e. Voorbereiding ALV 19 september te Blijham.

Deze vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Verslag volgt nog.

9e. Website

Afdelingssite is inmiddels in de lucht. Bijdrage aan de site via Willem. In de eerst volgende 
Klimroos zal er aandacht aan de site geschonken worden. Dit om de afdeling er nog eens op 
te wijzen en zo te proberen dat e.e.a. gaat leven.

10e. Nieuws van de Penningmeester.

Penningmeester meldt dat de PvdA naar aanleiding van een uitspraak van het congres nu 
een rekening heeft bij de RABO bank.

Tevens heeft de penningmeester voor de komende gemeenteraadsverkiezing een aanvraag 
bij de Fractie gedaan voor een geldelijke bijdrage. Dit naar aanleiding van de gemaakte 
begroting voor die verkiezingen.

11e. Mutatie lijst.

Wordt besproken. Tevens de afspraak dat Hans de bestuurswijzigingen door geeft. (indien de 
komende ledenvergadering het bestuursvoorstel steunt)

12e. Inhoud komende Klimroos.

Is vastgesteld. Omdat de secretaris het de komende periode erg druk heeft en krab in de tijd 
zit biedt Mart aan nu het initiatief te nemen voor het maken en verspreiden van de nieuwe 
uitgave. (Hartelijk dank voor de hulp)

13e. Wat verder ter tafel komt en de rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Volgende vergadering Maandag  14 september

Bij Jose. Oudelaan 3 Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur.            


