
 

 

Agenda  

 

Algemene ledenvergadering 

PvdA afdeling Almelo 

 

Datum Donderdag 6 november 2014 

Tijd Inloop vanaf 19.30 

Start vergadering 20.00 uur 

Locatie De Schöppe 

Voorzitter Herman Zwerink 

  

 

 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

3. Afscheid Michael Reuvekamp 

4. Welkom nieuwe leden 

5. Verslag ALV 24 april 2014 

6. Verslag ledenraadpleging  

7. Stand van zaken fractie  

8. Werkplan, planning en begroting 2015  

9. Rondvraag  

10. Sluiting 

 

 

 



 

 

Algemene ledenvergadering 24 april 2014 

Aanwezig: Bert Kozijn, Henk ter Horst, Herman Zwerink, Jan Steenhagen, Louis 

Rodenstein, Mieke Kuik-Verweg, Jan Kuik, Marjolein Wessels, Metje Kuiper, Peter Elbertse, 

Anja Timmer, Ruud Borgman, Bert Kuiper, Wil van Engeland, Jorien Geerdink,  Jaap Stapel, 

Fulya Uysal, Henk Stapper, Seyit Dereli, Hendry Bosch, Gerdie Meijerink, Han Meijerink, 

Nico Dam, Pieter Grondel, Taner Isik, Mehmet Kizilocak, Joke Jansen-Jansen, Jan 

Aaldenberg, Henk Jansen, Chris Harmsen. 

Afwezig m.k.:Nazan, Henny Nijhuis, Henry Bosch, Willem Loupatty, Luc Schuur, Lieneke 

Bolhuis, Arjan de Vries, Michael Reuvekamp, Rembrandt de Vries. 

Verslag: Han Meijerink 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. 

2. Mededelingen 

Bert Kuiper meldt, dat de volgende Herman Höften-lezing in januari 2015 verzorgd gaat 

worden door Gerdie Verbeet. 

3. Verslag 

Onder dankzegging akkoord. 

4. Afscheid fractie en wethouder 

 

De voorzitter spreekt Mieke Kuik en de afscheid nemende fractieleden persoonlijk toe en 

reikt een persoonlijk aandenken en een roos uit. In een eerder stadium heeft het 

afdelingsbestuur afscheid genomen tijdens een etentje bij het ROC. 

 

5. Nieuwe bestuursleden 

 

De volgende bestuurleden zijn door het bestuur voorgedragen: 

• Marjolein Wessels 

• Metje Kuiper 

• Jorien Geerdink 

• Louis Rodenstein 

• Herman Zwerink (voorzitter) 

 



De nieuwe bestuursleden zijn door de vergadering geïnstalleerd. Jaap Stapel gaf aan, dat 

wanneer bestuursleden zich voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar 

willen stellen als raadslid, dat zij dit tijdig aangeven. De voorzitter geeft aan, dat is 

afgesproken, dat dit tijdig zal gebeuren. 

De vertrekkende voorzitter draagt de “voorzittershamer” over aan Herman Zwerink. 

 

6. Dankwoord Henk Stapper 

 

Herman Zwerink spreekt een dankwoord uit naar Henk Stapper en dankt hem voor zijn 

inspanningen. De voorzitter geeft als reactie op de opmerking van Jaap Stapel, dat hij als 

voorzitter aan wenst te blijven tot aan de volgende verkiezingen in 2018. 

 

 

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 

De voorzitter geeft Anja Timmer het woord. Anja dankt iedereen die heeft meegewerkt aan 

de campagne. Ze geeft aan, dat het resultaat anders is dan gehoopt. Zij stelt een brede 

evaluatie voor met als doel leerpunten te halen. Zij vraagt aan de vergadering hoe deze 

evaluatie vormgegeven kan worden. Er is geen behoefte aan een dik rapport.  

Ruud Borgman stelt zich beschikbaar voor een evaluatiecommissie.  

Wil van Engeland geeft aan geen behoefte te hebben aan terug kijken. Iedereen weet wat er 

gebeurd is.  

De voorzitter geeft aan, dat een evaluatie niet bedoeld is om de discussie opnieuw te 

voeren. Voorgesteld wordt, dat iedereen punten aan kan dragen bij een in te stellen 

commissie.  

Henk ter Horst geeft aan zitting te willen nemen in de commissie.  

Nico Dam stelt voor te evalueren met de mensen dit betrokken zijn geweest waarbij 

beschreven het proces beschreven wordt en gekeken wordt wat anders kan/moet. Het 

resultaat is dan een draaiboek gebaseerd op feitelijkheden. Omdat hij deels betrokken is 

geweest stelt hij zich voor dat deel beschikbaar. 

Gerdie Meijerink stelt een onafhankelijke commissie voor. 

Jaap Stapel stuit zich aan bij Nico Dam en is eveneens bereid zitting te nemen in de 

commissie. 

De voorzitter acht een onafhankelijke commissie niet geschikt om samen te bouwen. Een 

grondige analyse en evaluatie is nodig. 

Gerdie Meijerink deelt de mening van de voorzitter niet. 

De voorzitter stelt een onafhankelijke voorzitter voor. 

Bert Kuiper is tegen een onafhankelijke commissie, wel voor een onafhankelijke voorzitter. 

Mieke Kuiper is het wel eens met Gerdie: niet wijzen en niet groter maken dan het is. Laat 

een paar mensen evalueren. 

Voorzitter stelt voor, dat het bestuur met een voorstel komt. 



 

8. Welkom nieuw lid 

 

Taner Isik stelt zichzelf kort voor. 

 

9. Raadsonderhandelingen 

 

Anja Timmer geeft een toelichting op het proces en het verloop van de onderhandelingen. 

Uitgangspunt hierin is een gepaste bescheidenheid maar ook niet weglopen van 

verantwoordelijkheden.  

Gerdie Meijerink vraagt zich af hoe de PvdA zich wil profileren in een nieuw college.  

Anja Timmer geeft aan, dat het raadsprogramma de basis is waarbij 6 van de 8 punten 

terugkomen in het raadsprogramma. Veel gaat ook afhangen van de portefeuilleverdeling. 

Profileren is een belangrijk punt. 

Op een opmerking van Nico Dam geeft Anja aan, dat de verdeling van de 

wethoudersposten een punt van aandacht is. 

Bert Kozijn vraagt waar op teruggevallen kan worden tijdens de onderhandelingen. 

Er volgt een discussie over profilering van de PvdA in Almelo. 

Het uiteindelijke collegeprogramma zal worden voorgelegd aan de ALV waarbij een goede 

discussie hierover nodig is, zo stelt Bert Kozijn. 

Ook het niet deelnemen aan het college is overwogen. Anja stelt, dat de PvdA wel de 3e 

partij in Almelo is en dat wij wel een verantwoordelijkheid hebben richting onze kiezers. 

De voorzitter sluit de discussie met de mededeling, dat het collegeprogramma voor advies 

wordt voorgelegd in een ALV. 

 

10. Europese verkiezingen 

 

Wil van Engeland geeft een toelichting. Er worden twee markten georganiseerd op 10 en 17 

mei in de stad. Paul Sneijder komt 15 mei in de bibliotheek.  

 

11. 1 mei viering 2014 

 

Toelichting door Hendry Bosch. Verzoek om hulp bij het rondbrengen van rozen bij de 65-

plussers. Voorstel van Mieke om naast roos iets extra’s te geven wordt bekeken door de 

commissie. 



Rondvraag 

 

Gerdie Meijerink vraagt of de nieuwe fractie inhoudelijk ondersteund moet worden. Jaap 

Stapel antwoord hierop dat Henk ter Horst en Jorien Geerdink dit doen. Lieneke Bolhuis is 

fractievolger. Gerdie Meijerink geeft aan graag betrokkene te willen worden. 

De voorzitter geeft aan, dat dit een punt van aandacht is. Kennis benutten is belangrijk.  

 

12. Sluiting 

 

Nog een dankwoord voor Bert Kozijn omdat van hem nooit afscheid genomen is. De 

voorzitter sluit de vergadering. 



 

Verslag ledenraadpleging naar aanleiding van coalitieakkoord 28 mei 2014 

Anja Timmer geeft een toelichting op het coalitieprogramma: 

• Het raadsprogramma was leidend; 

• Er ontstond discussie over het aantal wethouders. Uiteindelijk is gekozen voor 

vijf wethouders in verband met de decentralisaties (taken die over gaan van 

provincie en rijk naar gemeente); 

• 1,5 miljoen voor zachte landing in sociaal domein is gehandhaafd; 

• Extra aandacht voor kinderen in armoede; 

• Nadruk op werk, werk, werk; 

• Aandacht voor sport, welzijn en gezondheid. 

 

6 punten uit het 8 Punten Plan van de PvdA Almelo komen er in terug. 

Leden vragen zich af of er voldoende geld is om het programma uit te voeren  

Anja geeft aan dat onderzoek wordt gedaan naar mogelijke bezuinigingen. Hierbij wordt 

gekeken naar de mogelijkheden om 5, 10, 15 of 20 miljoen. Op basis van de uitkomsten van 

dit onderzoek wordt het programma zo nodig bijgesteld.  

Aandachtspunten vanuit leden 

• Samenwerking met alle maatschappelijke organisaties (niet alleen Ezra); 

• Versterken economische structuur; 

• Burgerparticipatie; 

• Contact houden met minder mondige burgers; 

• Aandacht voor minima blijven houden; 

• Sport (bezuiniging terug draaien of opnieuw investeren); 

• Leemslagen is afgeboekt=> waarom=> accountant gaat daar iets van vinden; 

• Regio. 

De leden gaan akkoord als de besproken punten van deze bijeenkomst worden mee 

genomen.   



 

 

 

 

 

 

WERKPLAN 2015 – PvdA Almelo 

Concept 

 

 

 

 

 

 

 



1. Inleiding 

Jaarlijks maakt het bestuur van de PvdA Almelo een werkplan. In dit plan geven we aan 

waar we het komende jaar aan gaan werken. Het werkplan wordt vastgesteld door de leden 

van de afdeling Almelo. Zo bepalen we samen de prioriteiten voor het komende jaar. 

 

1.1. Het bestuur 

De afdelingsvergadering is het hoogste gezag binnen de afdeling. De afdeling adviseert 

allereerst de gemeenteraadsfractie. De leden van de afdeling stellen het 

verkiezingsprogramma en de lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 

vast. Tevens worden zij geraadpleegd als er belangrijke beslissingen moeten worden 

genomen, zoals het wel of niet deelnemen van de PvdA aan het College van Burgemeester 

en Wethouders, en het goedkeuren van het raadsprogramma. 

Het bestuur bestaat uit leden die door de Algemene Ledenvergadering in het bestuur zijn 

gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit acht leden. De taken van het bestuur hebben 

vooral betrekking op het organiseren van de afdeling. Uiteraard heeft de Algemene 

Ledenvergadering altijd het laatste woord! Het bestuur organiseert met enige regelmaat 

een Ledenvergadering en, in nauwe samenwerking met de fractie, thema-avonden. Er zijn 

intensieve contacten met de politiek leider, de fractieleden en de wethouder waarbij, met 

respect voor ieders eigen taken en verantwoordelijkheden, wordt samengewerkt om de 

PvdA in Almelo sterk te maken en te houden! 

 

Samenstelling bestuur 

Herman Zwerink – voorzitter 

Marjolein Wessels – vice voorzitter 

Seyit Dereli – penningmeester 

Han Meijerink – secretaris 

Jorien Geerdink – lid 

Chris Harmsen - lid 

Metje Kuiper – lid 

Louis Rodenstein - lid 

 



1.2. De fractie 

De gemeenteraad van Almelo kent 35 zetels. Hierin heeft de PvdA 4 zetels. Willem 

Loupatty, Jaap Stapel, Fulya Uysal en Lieneke Bolhuis vormen de fractie. Zij worden in hun 

werk ondersteund door fractievolgers Henk ter Horst en Arjan de Vries.  

 

1.3. De wethouder 

Het college van Burgemeester & Wethouders in Almelo wordt gevormd door, CDA, D66, 

PvdA en SP. Anja Timmer is wethouder namens de PvdA. Zij is verantwoordelijk voor Zorg 

& Jeugdhulp, Stadsbeheer, Wijkgericht werken & Sociale wijkteams, Regiozaken en 

Personeel & Organisatie. 

 

 

2. Terugblik 2014  

2014 was een roerig jaar voor de PvdA Almelo; de partij heeft een fors verlies geleden bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA is niet langer de grootste partij van Almelo. De 

fractie ging van 7 zetels in 2010 naar 4 zetels in 2014. Drie van de vier fractieleden zijn 

nieuw. Ondanks het verlies heeft de PvdA een plek gekregen in het college. Het bestuur is 

grotendeels vernieuwd.  

De partij heeft een verlies geleden, maar is niet verslagen. De komende periode willen we 

aan de slag om weer te bouwen aan een krachtige partij die past bij Almelo. De stad 

verdient een stevige PvdA! 

 

3. Plannen voor 2015 

3. 1 Speerpunten 

Almelo was ooit een rode stad. Voor het eerst in jaren is de PvdA niet langer de grootste 

partij van de stad. We willen het vertrouwen van de Almeloërs terug verdienen. Dat kunnen 

we alleen doen als we het vertrouwen waard zijn. We zullen eerst onze eigen partij weer op 

orde moeten krijgen. Daarom willen we werken aan: 

- Partij op orde: veel zaken gaan goed, andere zaken behoeven nog extra aandacht. 

Voorop staat dat de PvdA betrouwbaar, benaderbaar en transparant is. Dat uit zich 

voor het bestuur in een transparante boekhouding, regelmatig contact met leden, 

zichtbaar aanwezig in en buiten de PvdA. 

- Idealen terug: Lodewijk Asscher hield onlangs op Lowlands een bevlogen toespraak 

over idealen; over mensen die geen genoegen nemen met de wereld zoals hij is, die 



iets doen om de zaken te veranderen. Waar nemen wij geen genoegen mee? Wat 

zijn onze grote idealen voor Almelo? Waarom zijn we lid geworden van de PvdA? We 

geven idealen weer een prominente rol in de partij door er op Almelose schaal een 

plek voor te vinden in bijvoorbeeld lezingen, brainstormsessies en andere 

activiteiten. 

- Het moet weer leuk worden bij de PvdA: we gaan zorgen dat onze leden plezier 

hebben van hun contributie; door activiteiten te organiseren die gezellig, interessant 

en/of plezierig zijn. Zo binden we mensen aan de partij en zorgen we dat ze 

onderling meer verbonden raken. 

- We laten ons zien in de stad: de PvdA Almelo is geen partij die intern gericht is. We 

gaan naar buiten en laten ons zien. We zijn regelmatig te vinden in de winkelcentra 

of in de stad. We gaan aan de slag in verkiezingscampagnes maar laten ons ook 

buiten verkiezingstijd zien.  

Niet alles zal tegelijk kunnen. De volgorde van de speerpunten is niet willekeurig. We willen 

onze partij weer opbouwen en van daaruit naar buiten treden. Deze speerpunten zullen we 

niet allemaal in 2015 kunnen afronden. Het is de koers waar we de komende jaren op willen 

varen.  



3.2 Bestuur en fractie: samen één PvdA Almelo 

Bij het bouwen aan een sterke PvdA Almelo is het belangrijk dat bestuur, fractie en 

wethouder samenwerken. Interne verdeeldheid werkt ons alleen maar tegen en maakt ons 

zwakker. Bij deze samenwerking heeft een ieder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. 

De wethouder richt zich op het dagelijks bestuur van Almelo. De fractie houdt zich bezig 

met dagelijkse politieke koers. Het bestuur van de afdeling richt zich onder andere op het 

bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling, leden werven en leden 

actief laten deelnemen in de partij en het uitdragen van het gedachtegoed van de partij. 

Ook kan het bestuur de fractie adviseren ten aanzien van de lokale politiek. Het is hierin 

altijd de fractie die de uiteindelijke besluiten neemt op dit punt.  

Werken aan een sterke PvdA Almelo is een samenspel waarin we elkaar de ruimte geven om 

ons eigen werk goed te doen en elkaar helpen waar dat nodig is. Hierbij gaan we ervan uit 

dat we allemaal mensen zijn die fouten maken en kunnen leren. Onze partij heeft een goed 

aanbod van opleidingen en adviesmogelijkheden. We onderzoeken of we hier iets aan 

kunnen hebben in Almelo. 



4. Activiteiten voor 2015 

 

4.1. De activiteiten 

Het bestuur voert in 2015 de volgende activiteiten uit (al dan niet in samenwerking met 

derden): 

• De nieuwjaarsreceptie 

o Elk jaar start de PvdA met een nieuwjaarsreceptie  voor leden en 

belangstellenden. 

  

• De Herman Höften Lezing 

o De Herman Höftenlezing is al jaren een groot succes en een bijzonder 

eerbetoon aan een groot PvdA’er. Dit wordt georganiseerd door een 

commissie die hier al jaren prima werk mee verricht. 

  

• De 1 mei viering 

o De 1 mei viering heeft te kampen met een teruglopend aantal 

belangstellenden. Toch is het een bijeenkomst die voor onze partij van 

belang is. In overleg met de 1 mei commissie gaan we op zoek naar een 

goede opzet van deze bijeenkomst, hierbij denken we bijvoorbeeld aan een 

activiteit. 

 

• Samenwerkingsbijeenkomsten tussen fractie en bestuur 

o Fractie, bestuur en wethouder zijn allemaal onderdeel van de PvdA Almelo. 

Hierin heeft een ieder zijn eigen rol. In een aantal bijeenkomsten zoeken we 

naar de balans waarin ieder de kans krijgt om zijn eigen rol zo goed mogelijk 

in te vullen. 

 

• Bestuursvergaderingen 

o Het bestuur vergadert maandelijks over actuele zaken. 

 

• Ledenbijeenkomsten / thema-avonden 

o Met ledenbijeenkomsten en thema-avonden willen we werken aan twee 

speerpunten; de idealen moeten meer op de agenda komen, en we willen het 

weer leuk maken bij de PvdA. De bijeenkomsten worden elke twee maanden 

georganiseerd (zes keer per jaar) en zullen divers zijn van opzet; soms gericht 

op een inhoudelijk thema, soms meer gericht op ontmoeting en contact. 

Leden zijn van harte welkom om hierin hun wensen kenbaar te maken.  



 

• Algemene Leden Vergaderingen 

o ALV’s zijn nodig om besluiten te nemen in onze partij. We willen de agenda’s 

van de ledenvergaderingen aanpassen en ze meer richten op de besluiten die 

genomen moeten worden. Voor inspiratie, meedenken en ontmoeten is 

volop ruimte tijdens de ledenbijeenkomsten en thema-avonden. We stellen 

voor om twee keer per jaar een grote ALV te houden; voor de zomer en aan 

het eind van het jaar. Tijdens deze bijeenkomst is er geen vervolgprogramma 

en is de hele avond gereserveerd voor de ALV. Daarnaast houden we zes keer 

per jaar een korte ALV. Deze wordt gehouden in het half uur voorafgaand 

aan een ledenbijeenkomst of thema-avond. De ALV kan die avond dus ook 

niet uitlopen. Tijdens deze ALV’s kunnen besluiten worden genomen over 

actuele zaken en is er een rondvraag mogelijk. Daarnaast is het natuurlijk 

altijd mogelijk om een ALV in te plannen wanneer de actualiteit hiervoor 

aanleiding geeft. 

 

• Bezoek en participatie regiovergaderingen 

 

• Bezoek en participatie gewestelijke vergaderingen 

 

• Rood op straat / canvassen 

o Activiteiten rond rood op straat en canvassen zullen we in 2015 inzetten 

wanneer dit gewenst is. 

 

• Scouting 

o Het is altijd belangrijk om mogelijk talent in de gaten te houden en te binden 

aan onze partij. We houden hiervoor onze ogen open en bieden hiervoor de 

ruimte binnen de partij.  

 

• Verkiezingsactiviteiten 

o In maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. De 

Almelose afdeling zal hiervoor ook campagne voeren. We volgen hiervoor 

het programma vanuit het gewest en zullen aanhaken waar dat mogelijk is.  

 



4.2. Uitvoering van de activiteiten 

Binnen het bestuur is een aantal groepen gevormd die zich samen met de verschillende 

activiteiten bezig houden.  

Seyit Dereli en Jorien Geerdink houden zich bezig met de organisatie van de thema-

avonden en ledenbijeenkomsten.  

Metje Kuiper houdt zich bezig met de contacten in de regio en het gewest en bezoekt 

hiervoor ook de vergaderingen en overleggen.  

Han Meijerink houdt zich bezig met het secretariaat.  

Herman Zwerink, Chris Harmsen en Marjolein Wessels houden zich bezig met de politieke 

en strategische koers van de partij.  

Louis Rodenstein is vliegende keep en inzetbaar bij de diverse groepen.  

 

Voor de Herman Höftenlezing en de 1 mei viering zijn aparte commissies binnen de partij 

die de organisatie op zich nemen.  

 

Leden die mee willen denken of werken zijn van harte welkom! 



Januari 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 
   V V V V 

5 6 7 8 9 10 11 
  

 
  Nieuwjaars 

bijeenkomst  

 

12 13 14 15 16 17 18 
       

19 20 21 22 23 24 25 
   Bestuurs-

vergadering 

   

26 27 28 29 30 31  
HH Lezing        



Februari 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
        

9 10 11 12 13 14 15 
   Thema 

bijeenkomst 

met korte ALV 

   

16 17 18 19 20 21 22 
   Bestuurs-

vergadering 

   

23 24 25 26 27 28  
Voorjaars-

vakantie 
V V V V V  



Maart 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
       

9 10 11 12 13 14 15 
       

16 17 18 19 20 21 22 
  Verkiezingen 

provinciale 

staten 

Bestuurs-

vergadering 

   

23 24 25 26 27 28 29 
       

30 31      
       



April 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 
    Goede 

vrijdag 

 Pasen 

6 7 8 9 10 11 12 
Pasen       

13 14 15 16 17 18 19 
   Thema 

bijeenkomst 

met korte ALV 

   

20 21 22 23 24 25 26 
   Bestuurs-

vergadering 

   

27 28 29 30    
Koningsdag       



Mei 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

    1 2 3 
    1 Mei 

viering           

  

4 5 6 7 8 9 10 
       

11 12 13 14 15 16 17 
   Hemelvaart    

18 19 20 21 22 23 24 
   Bestuurs-

vergadering 

  Pinksteren 

25 26 27 28 29 30 31 
Pinksteren       



Juni 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 
       

8 9 10 11 12 13 14 
       

15 16 17 18 19 20 21 
   Bestuurs-

vergadering 

   

22 23 24 25 26 27 28 
   Grote ALV met 

zomerborrel 

   

29 30      
       



Juli 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 
       

6 7 8 9 10 11 12 
V V V V V V V 

13 14 15 16 17 18 19 
V V V V V V V 

20 21 22 23 24 25 26 
V V V V V V V 

27 28 29 30 31   
V V V V V   

       
       



Augustus 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 
     V V 

3 4 5 6 7 8 9 
V V V V V V V 

10 11 12 13 14 15 16 
V V V V V V Vakantie 

einde  

17 18 19 20 21 22 23 
   Thema-

bijeenkomst / 

start activiteit 

   

24 25 26 27 28 29 30 
       

31       
       



September 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 
       

7 8 9 10 11 12 13 
       

14 15 16 17 18 19 20 
       

21 22 23 24 25 26 27 
   Thema-

bijeenkomst 

met korte ALV 

   

28 29 30     
       



Oktober 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 
       

5 6 7 8 9 10 11 
       

12 13 14 15 16 17 18 
       

19 20 21 22 23 24 25 
   Thema-

bijeenkomst 

met korte ALV 

   

26 27 28 29 30 31  
       



November 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
       

9 10 11 12 13 14 15 
       

16 17 18 19 20 21 22 
   Thema-

bijeenkomst 

met korte ALV 

   

23 24 25 26 27 28 29 
       

30       
       



December 2015 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 
       

7 8 9 10 11 12 13 
       

14 15 16 17 18 19 20 
   Grote ALV met 

eindejaars 

activiteit 

   

21 22 23 24 25 26 27 
Kerst-

vakantie 

V V V V V V 

28 29  30 31    
V V V V    

 

 

 

 

 

 

 

 


