
 Verslag ALV donderdag 17 maart 2016 
 
Afmeldingen: Mark Muskee, Bert Kuiper, Meta Meijer, Luc schuur, Henk stapper Nico Dam  
Joke en Henk Jansen komen later 
 
Welkom 
Speciaal welkom voor Hayrabet. 
 
Agenda 
Vraag of er al iets bekend over het gesprek met Lieneke (komt bij de mededelingen)   
 
Mededelingen 

 Gesprek met Lieneke Bolhuis, Luc Schuur en Bert Kozijn heeft plaats gevonden op 7 januari. Uitkomst is 
besproken met Herman Zwerink.  Luc en Bert gaan in april eerst met de fractie in gesprek, en daarna vindt er 
een terug koppeling plaats in de ALV. 

 Willem Loupatty heeft arm gebroken en kan niet aanwezig zijn. 
 Hennie Nijhuis is overleden: Een groot verlies. Hij heeft veel betekend voor mensen. Hennie is op 15 maart 

herdacht in de gemeenteraad van Almelo. Hendry Bosch heeft tijdens het afscheid een toespraak namens de 
PvdA gehouden. En er is een bloemstuk namens de leden gebracht. Veel PvdA-ers waren bij de condoleance. 
Familie, vrienden en kennissen wordt veel sterkte gewenst bij het verwerken van dit grote verlies. 

 
Verslag 18 november 

 Mooi verslag met dank aan Metje. (verslag akkoord) 
 Aandachtspunt: In zijn algemeenheid liever iets minder gedetailleerd over personen i.v.m. plaatsing op 

website (Marjolein en Metje contact hierover) 
 Boekje HH-Lezing is overgedragen aan mw. Höften volgend jaar komt ze niet meer naar de HH- lezing omdat 

ze het niet goed meer kan volgen (suggestie om de lezing op te nemen zodat mw. Höften het op een later 
tijdstip in alle rust kan beluisteren ) 

 
Jaarrekening 

 Penningmeester geeft toelichting kascommissie heeft geconstateerd dat het allemaal klopt netjes en 
verantwoord is. compliment aan Seyit Dereli.  

 Aantal leden wordt minder en daardoor ook de inkomsten. (nagaan waarom leden lidmaatschap opzeggen) 
 Allen aanwezigen zijn akkoord met de jaarrekening 

 
Benoeming kascommissie voor 2016:  
Bert Kuiper en Wil van Engeland zijn hiervoor benoemd.  
 
Afscheid Seyit: 
Lange tijd penningmeester en hij heeft deze taak heel precies en nauwkeurig uitgevoerd. Dank voor de bijdrage en 
daarom een bloemetje. We hopen dat je actief betrokken blijft.  
 
Benoeming 3 nieuwe bestuursleden  

1. Peter Elbertse 
2. Sezgin Apbak   
3. Hayrabet Honça 

 
 Allen stellen zich kort voor en de leden stemmen in met de benoeming van deze drie nieuwe bestuursleden. 

 
Benoeming nieuwe Penningmeester 



 Hayrabet wordt voorgesteld als penningmeester.  
 Alle aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van Hayrabet 

 
Benoemen vice voorzitter bestuur (Chris Harmsen) 
Hoeft officieel niet via de AlV maar het is fijn dat Chris deze taak op zich neemt. 
 
Nieuws uit de fractie 
Jaap Stapel vertelt hoe het in de fractie is gegaan sinds november. Veel wisselingen in bestuur nieuwe (tijdelijke) 
gemeentesecretaris, nieuwe wethouder van de ChristenUnie en een burgemeester die niet voor een volgende 
termijn gaat. Het is fijn om de ervaring van Marjolein Wessels in de fractie te hebben. De fractie is bezig om te kijken 
welke onderwerpen ze zich specifiek op gaan richten de komende tijd. Spannende onderwerpen zijn Noordflank, 
oude gemeentehuis en Parkeren. 
 
GR 2018 
Komt op de volgende agenda terug 
 
Rondvraag 
Rozen rondbrengen 1 mei: ieder die kan en wil graag melden bij Wil of Chris. 
Ruud Borgman is ernstig ziek. Louis Rodenstein heeft afgelopen week een bloemetje gestuurd en we zullen de 
komende tijd contact houden. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- einde ALV 17 maart 
 
 


