
 

 

          

Schijndel, 3 april 2016 

 

Geacht lid van de Partij van de Arbeid, 

 

Hierbij nodig ik u namens het afdelingsbestuur van harte uit voor de Algemene 

Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Meierijstad op woensdag 6 april 2016.  

 

Datum:  woensdag 6 april 2016 

Aanvang: 20.00 uur  (inloop vanaf 19.30 uur) 

Plaats:   Wijkcentrum ‘De Lapvoet’ (De Leest 45, 5463 JA Veghel) 

 

Bijgaand bij deze uitnodiging treft u de agenda voor de vergadering en alle bijbehorende 

stukken. 

 

Alle leden krijgen deze uitnodiging en agenda hetzij via de mail, hetzij op het woonadres.  

Van sommige leden hebben we helaas geen email adres. Zij kunnen de stukken desgewenst 

opvragen bij en eventueel stukken downloaden via  onze website:  www.meierijstad.pvda.nl 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het veel stukken zijn en dus veel leesvoer, maar het 

zwaartepunt van de ALV zal liggen op het concept verkiezingsprogramma. Graag willen wij u 

dit concept programma voorleggen en vragen om uw richtinggevend advies.  

 

Graag zien we u op woensdag 6 april 2016. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

Namens het bestuur van de PvdA afdeling Meierijstad 

Roeland Mathijsen 

Plv Secretaris PvdA afdeling Meierijstad 

E-mail: r.mathijsen@home.nl  

Telefoon: 06-44494211 

  

 

http://www.meierijstad.pvda.nl/
mailto:r.mathijsen@home.nl


 

Agenda ALV 06-04-2016 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Benoeming kandidaatstellingscommissie 

Het bestuur draagt de volgende personen voor om de kandidaatstellingscommissie voor de 

komende verkiezingen te bemensen: Annegien Wijnands, voorzitter (gewest), Maarten 

Pieters (gewest), Marja Stevens (Veghel), Martha School (Sint-Oedenrode), Harm van Son 

(Schijndel) 

4. Vaststellen opdracht kandidaatstellingscommissie 

Bijgevoegd is de opdracht aan de kandidaatstellingscommissie en procedure voor de 

komende verkiezingen.  

5. Vaststellen procedure kandidaatstelling (bijgevoegd, zie ook onder agendapunt 4): De 

commissie levert een gemotiveerd voorstel voor de kandidatenlijst op basis van de leden die 

zich aangemeld hebben. Dit voorstel wordt ter informatie voorgelegd aan het bestuur. Het 

bestuur zal de lijst verder aanvullen tot het gewenste aantal.  De kandidatenlijst wordt  ter 

vaststelling voorgelegd aan de ledenvergadering.  De voorzitter van de commissie 

presenteert het voorstel aan de ledenvergadering en licht toe/motiveert hoe men tot dit 

voorstel gekomen is. 

6. Vaststellen notulen 20 mei 2015 & 23 september 2015 

Bijgevoegd zijn de notulen 20 mei 2015 & 23 september 2015 

7. Mededelingen 

 Bestuur 

 Fractie 

 Wethouders 

8. Vaststellen jaarrekening & jaarverslag 

Bijgevoegd zijn het jaarverslag, verslag van de kascontrolecommissie en een financieel 

overzicht. 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

Momenteel zijn Arie de Zwart en Harm van Son de kascontrolecommissie. 

10. Richtinggevend advies voorlopig verkiezingsprogramma 

Het concept-verkiezingsprogramma is de uitkomst van vele gesprekken en bijeenkomsten 

met de leden en derden. Het is een eerste uitwerking waar nog aan geschaafd moet worden 

en waar sommige onderwerpen zoals economie nog verder ingevuld moeten worden. Dat 

laatste heeft ook te maken met een gesprek dat nog moet plaatsvinden met de 

ondernemersvereniging. Het concept wordt de algemene ledenvergadering aangeboden om 

er kennis van te nemen en voor  vragen of opmerkingen waar we nog rekening mee kunnen 

houden. 

Belangrijk is dat leden die zich kandidaat willen stellen een indruk krijgen van waar de PvdA 

de komende jaren haar prioriteiten wil leggen in het beleid van Meierijstad. Van kandidaten 

wordt verwacht dat ze zich daarin op hoofdlijnen kunnen vinden. 

11. Rondvraag 

12. Afsluiting  


