
Verslag bestuursvergadering d.d. 12-08-2013.

Aanwezig. Rita / Jose / Willem / Mart / Henk / Remco / Hans.

1e. Opening.

Rita heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering.

2e. Vaststelling verslag van de vergadering juli jl.

Met een paar kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. (Hans stuurt zoals inmiddels 
de gewoonte is het definitief verslag aan het bestuur en fractie ).

3e. Ingekomen stukken.

a. Van het gewest is een mail ontvangen waarin men aandacht vraagt voor de 
regelementen m.b.t. de zittingsduur van politieke functionarissen. Besloten wordt dit 
even aan te houden en te bespreken tijdens het opstellen van de concept groslijst.

b. Ook is er een mail van de landelijke secretaris, Lobke  Hurkmans over de gewijzigde 
datum voor de gemeenteraadsverkiezing. Waardoor een aantal verplichte data ’s 
verschuiven. Besloten wordt dat de secretaris dit in de gaten zal houden en indien nodig 
op de maandelijkse bestuursvergaderingen zal inbrengen.

4e. ToDo lijst

Omdat het verwerken van de gemaakte afspraken in het vergaderverslag erg 
onoverzichtelijk is zal in het vervolg een separate ToDo-lijst gemaakt worden welke bij het 
betreffende agendapunt besproken kan worden.

5e. Gemeenteraadsverkiezingen 2014

a. Stand van zaken conceptlijst.

De lijst besproken. Conclusie wordt getrokken dat deze nog erg summier is en de 
reacties van de gecandidateerde leden erg summier is. Belangrijk dat dit nu toch wel op 
gang gaat komen omdat in november al een eerste voordracht aan de ALV gedaan zal 
moeten worden. De secretaris zal de gecandidateerde partijgenoten nogmaals 
herinneren.

b. Campagne

Begint nu langzaam op gang te komen. Maar de reactie om ondersteuning van de 
partijgenoten laat nogal te wensen over. Besloten wordt om hier in de Klimroos en de 
volgende ALV aandacht aan te schenken.



c. Verkiezingsprogramma.

Het regionale deel van het programma is bekend. Hans zal het programma 2010-2014 
nog even aan Jose toe mailen.

Stienus ( neemt hierbij ook het voortouw ), Willem, Remko en Bart zullen zich aan de 
hand van het huidige programma een concept voor 2014-2018 maken.

8e. De website.

Begint nu vorm te krijgen. Ziet er goed uit. Zal langzamerhand gevuld moeten worden.

9e. Mutatie lijst

Deze maand geen mutaties

10e. Wat verder ter tafel komt.

Wordt geen gebruik van gemaakt

11e. Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 


