
bespreekverslag bestuursvergadering PvdA Bellingwedde d.d. 08-07-08-2013

Aanwezig:                                  Rita /  Mart / Stienus / Willem / Hans.

Afwezig met kennisgeving. :  Jose / Remko.

1e. Opening en welkom.

Rita heet een ieder hartelijk welkom. In het bijzonder Mart van Wijngaarden welke heeft 
aangegeven om na het afscheid van Rita de functie van voorzitter op zich te willen nemen. 
Het bestuur is hier zeer content mee, gezien de ervaring welke Mart met deze functie heeft. 
Het bestuur blijft daarmee gelukkig op sterkte, zodat wij na de vakantie op volle kracht 
richting de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen doorgaan.

2e. Concept verslag van de bestuursvergadering d.d. 11 juni jl.

Het verslag wordt met een kleine aanpassing goedgekeurd 

ToDo Hans: Versturen aan het voltallige bestuur. Daarnaast aan Vlagtwedde (  Roelof van 
Dam ) en de gewestelijke afgevaardigde.( Nico van de Helm ) 

3e. Samenstelling afdelingsbestuur.

Zoals bekend hebben Rita, maar ook Klaas Karel Keizer te kennen gegeven hun 
werkzaamheden voor de afdeling te willen beëindigen. Tijdens de eerst komende ALV zullen 
wij afscheid nemen en het nieuwe bestuur aan de leden voorstellen. Deze is gepland op 9 
september.

ToDo Hans: Ruimte in Dorpshuis Wedde reserveren./ Tevens een “Klimroos” voor de 
vergadering. Eind augustus.

4e. Gemeenteraadsvergadering 2014.

A. Stand van zaken kandidaat stelling. 

aangemeld Papieren ontvangen Bereid Papieren Retour

Diana Gruben Ja Ja Ja

Gerda Korte Ja ? Nee

Stienus Melis Ja Ja Nee

Henk Brouwer Nee Ja Nee

Bart Huizing Nee Ja Nee

ToDo Hans: Papieren afgeven, met begeleidend schrijven, aan Hen Brouwer en Bart 
Huizing.



B. Campagneprogramma.

Henk heeft het concept campagneplan aan het bestuur ingezonden. E.e.a. ziet er goed 
uit. Besloten is om dit als uitgangspunt te nemen. Henk heeft ook een verzoek gedaan 
om praktische hulp, maar daar tot nu toe van niemand een positieve reactie ontvangen.

ToDo Hans:  oproep voor hulp ook in de komende “Klimroos”.

Bedoeling is ook om aan het begin van de campagne een nieuwsbrief te doen 
verschijnen waar actuele zaken binnen de gemeente Bellingwedde besproken zullen 
worden.

ToDo Stienus: Afgesproken is dat Stienus hier een voorzetje voor zal geven.

C.  Verkiezingsprogramma.

Het programma voor de grensoverschrijdende zaken binnen oost Groningen is klaar. 
Bellingwedde zal een aantal van deze punten zeker overnemen. Verder zal het 
verkiezingsprogramma van de huidige raadsperiode ( is door Stienus aan alle 
bestuursleden toegezonden ) ook een rol spelen in de samenstelling. 

ToDo Stienus: Stienus neemt het voortouw.

5e. Samenwerking met Vlagtwedde.

Komt nu op gang. Afgesproken wordt dat het goed zou zijn als de voltallige besturen na de 
zomer vakantie weer eens bij elkaar komen om wat uitgebreider kennis met elkaar te maken 
en afspraken te maken over de verder te nemen stappen.

ToDo Hans: De secretaris van Vlagtwedde hierover benaderen.

ToDO Hans: Rita heeft het verslag van de gezamenlijke vergadering van 10 juni niet in haar 
bezit. Als nog toemalen. 

6e. Uit de fractie.

Stienus praat ons bij.

7e. Website.

Langzaam maar zeker komt deze nu tot stand. Wel wordt afgesproken dat alle bijdrage via 
Willem worden aangeleverd. Zodat er een duidelijke structuur is en alles besproken kan 
worden met Andries Kieffer.

8e. Ingekomen post en mail.



Eerste selectie van binnen gekomen post en mail wordt besproken. Drie actuele 
onderwerpen worden voor opvolging aangemerkt.

Tw. Zorgen over de JSF ToDo Hans:

Stop de bezuinigingen (jonge socialisten) ToDo Hans:

Max van der Stoel Foundation ToDo Hans:

9e. Ledenadministratie.

Nieuwe mutatie lijst nu besproken.

ToDo Hans:  Alle bestuursleden een actuele lijst mailen, zodat men kan nagaan of er 
geschikte kandidaten op staan voor de groslijst.

10e. Wat verder ter tafel komt.

N.V.T.

11e. Rondvraag.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

Volgende vergadering.

Bij Willem Loosterweg 9 Veelerveen. Maandag 12 augustus aanvang 20.00 uur


