
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015 

Datum: 20 mei 2015 
Aanvang: 19:30 uur 
Locatie: Spectrum 
Aanwezigen: Riet, Freddy, Martha, Arie, Menno, Sikko, Peter, Jimmy, Ivo, Roeland, Laurens, Harrie 
Mulders, Mirjam van Esch, Ad van Gurp. 

 
1. Opening door voorzitter Ivo Boddé 

Ietswat verlaat opent de voorzitter om 19:48 de vergadering.  
De voorzitter laat weten dat het de eerste officiële vergadering van PvdA Meierijstad, onze 
nieuwe afdeling, betreft.  
De voorzitter licht kort de agenda toe via een presentatie 

2. Vaststellen agenda. 
-Agendapunt twee is geschrapt, wat leidt tot een nieuwe nummering. 
-Er zijn enkele sub punten toegevoegd. 
-Verder is de agenda vastgesteld. 

3. Vaststellen verslag ALV 11 maart. 
Het stuk, 9 pagina’s lang wordt kort doorgelopen. 
Op pagina 1 zijn twee namen fout geschreven, wetende Freddy Cuijpers en Peer Hurkmans.  
Op pagina 3 is de opmerking gekomen dat de begeleiding vanuit de landelijke afdeling iets 
algemener geformuleerd dient te worden, het is immers niet zeker dat Anouk Gijsbrechts dit 
doet. 
Verder worden de notulen door de aanwezige leden vastgesteld. 
 

4. Mededelingen. 
a. Oproep aan de leden om deel te nemen aan het bestuur; 

Op 23 november 2016 staan de verkiezingen gepland, op dit moment bestaat het 
bestuur uit zeven personen. Bij dezen een open uitnodiging aan iedereen om hieraan 
deel te nemen. 

b. Ingezonden mail mevr. Soedamah: betreft vertegenwoordiging bij bijeenkomsten 
van de PvdA; 

c. Brabantdag/ opleidingsdag 20 juni. 
De voorzitter stelt voor om met een club hier samen naartoe te gaan. Wel dient er 
aangemeld te worden, daarnaast is het verstandig even het programma te checken, 
om alvast leuke opleidingen c.q. lezingen bij te wonen.  

d. 31 mei is de politieke leden raad in Utrecht. 
Het is op zich al een stuk fijner om hier niet alleen heen te gaan. 

e. Freddy geeft aan dat hij in de nabij toekomst oudoom gaat worden. 
Hij trekt dit breder door te stellen dat hij graag de PvdA blijft ondersteunen, maar 
niet weet hoe dit samen gaat vallen.  

f. Riet geeft aan dat zij zich om gezondheidsredenen heeft teruggetrokken als 
bestuurslid. 
 

5. Taak- en rollenverdeling bestuur: 



 

 
a. Voorstellen bestuursleden;  

De aanwezige bestuursleden stellen zich voor en laten weten wat hun taken en 
sterke punten zijn. 
De voorzitter licht de samenstelling kort toe. 

b. Vraag aan de leden om de rol en taakverdeling van het bestuur goed te keuren. 
De leden stemmen in met de voorgestelde taakverdeling 

6. Formele afvaardiging voor congressen en bijeenkomsten: 
a. Gewest; 
b. Landelijk 

Formeel staan Dimitri en Arie als afgevaardigden voor het gewest, gezien de lage 
opkomst stelt de voorzitter voor per email alle leden uit te nodigen zich beschikbaar 
te stellen als afgevaardigden.  
 
 

7. Verkiezingen: 
a. Proces tot aan 23 november 2016: de verkiezingen. 

Ivo licht de door Anton gestuurde sheets toe. Het belangrijkste punt is de selectie 
van de lijsttrekker en de volledige aanloop naar de verkiezingen 
(verkiezingsprogramma, kandidatenlijst e.d). Zo worden er o.a. profielen gemaakt. 
Hoewel de data nog erg ver weg lijken te liggen, is een jaar zeer snel om. 
wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gestelde data uitersten 
zijn en er getracht wordt deze data vooruit te trekken. 
 
Er wordt geïnformeerd naar de procedure m.b.t. de lijsttrekker. Het bestuur stelt 
voor om een verkiezing te houden t.b.v. de functie van de lijsttrekker, waarbij een 
ieder zich mag kandideren.  
Alle verdere punten m.b.t. de gang naar de verkiezingen, inclusief deze, worden 
uitgesteld naar de volgende vergadering. Wetende punten b en d. 
Punt c, wat betrekking heeft op de eventuele samenwerking met andere partijen, 
wordt deze vergadering wel besproken. Er wordt voorgesteld door Sikko om het 
bestuur ruim te mandateren, de leden stemmen hiermee in. De voorzitter voegt toe 
dat de leden tijdens de volgende ALV geïnformeerd gaan worden.  
 
Enkele aanwezigen vragen naar de wijze waarin PvdA zich in de toekomst gaat 
profileren en of hier al aan gedacht is. Toegelicht wordt dat we  

b. Samenwerking met andere partijen.  
 

8. Communicatie (vrijwilliger gezocht): 
a. Bijhouden van de website, Twitter en Facebook. 

In de komende afdeling dienen er mensen beschikbaar te zijn die zich bezighouden 
met o.a. de website en sociale media. Laurens en Freddy geven aan dat zij het zien 
zitten om dit vorm te gaan geven. 
Op het moment dat Michael terug is van vakantie gaan Freddy, Laurens, Ivo en 
Michael bij elkaar zitten om af te spreken wie wat, op welke manier gaat doen. 



 

Sikko geeft aan dat de anekdote, die Freddy vertelde, ook in Schijndel voorkwam.    
 
 

9. Afscheid van het oude bestuur. 
De twee aanwezige oud-bestuursleden worden hartelijk bedankt voor de getoonde inzet.  
 

10. Jubilea. Dit jaar is Frank Mathijsen 25 jaar lid van de partij. Hij is helaas niet aanwezig, maar 
zal t.z.t. De penning ontvangen.  
 

11. Rondvraag. 
Een afmelding van Guusje van Bavel en jeanne Roozendaal, en Susan Mathijsen. 
 
Er is een paginagrote advertentie, waarbij men stelt dat ze 100.000 handtekeningen willen 
verzamelen om de zorg te redden.  
 
Sikko stelt voor dat PvdA Meierijstad de (nu nog) afzonderlijke leden van de drie gemeenten 
met elkaar in contact gebracht kunnen worden.  
 

12. Sluiting.  
 

 

Namens het bestuur van de PvdA afdeling Meierijstad 

Jimmy van Riel 

Secretaris PvdA afdeling Meierijstad 
E-mail: jimmyvanriel@hotmail.com  
Telefoon: 06-12287762 
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