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Algemene	  Leden	  Vergadering	  
Afdeling	  Almelo	  
Plaats	  van	  handeling:	  de	  Schelf,	  Binnenhof	  51	  te	  Almelo	  
Donderdag,	  19	  januari	  2017	  
Voorzitter:	  Herman	  Zwerink	  
Aanwezig:	  M.	  Wessels,	  M.	  Kuiper,	  N.	  Dam,	  A.	  de	  Vries,	  P.	  Elbertse,	  G.	  en	  A.	  Timmer,	  L.	  Rodenstein,	  	  
S.	  Apbak,	  M.	  en	  J.	  Kuik-‐Verweg,	  B.	  Steijnis,	  H.	  Bosch,	  J.	  Jansen-‐Jansen,	  H.	  Jansen,	  J.	  Ongering,	  	  
B.	  Kuiper,	  T.	  Munter,	  W.	  van	  Engeland,	  J.	  Stapel,	  J.	  Geerdink,	  C.	  Harmsen	  en	  C.	  Hoek.	  
Met	  kennisgeving	  afwezig:	  G.	  Hammink,	  M.	  Meijer	  en	  H.	  Muskee	  
	  

1. Opening	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom	  

	  
2. Mededelingen	  

Afmeldingen	  van	  G.	  Hammink,	  M.	  Meijer	  en	  H.	  Muskee	  
Verder	  zijn	  geen	  mededelingen	  
	  

3. Vaststellen	  agenda	  
Agenda	  is	  akkoord	  en	  vastgesteld	  

	  
4. Verslag	  ALV	  van	  24	  november	  2016	  

Jaap	  Stapel	  wil	  graag	  dat	  de	  aanwezigen	  worden	  vermeld	  bij	  het	  verslag.	  
Verder	  wordt	  het	  verslag	  onder	  dankzegging	  goedgekeurd	  
	  

5. Afscheid	  Anja	  Timmer	  en	  Louis	  Rodenstein	  
Marjolein	  Wessels	  doet	  het	  dankwoord	  voor	  Louis	  Rodenstein	  en	  Herman	  Zwerink	  het	  
dankwoord	  voor	  Anja	  Timmer,	  beiden	  worden	  bedankt	  voor	  al	  hun	  inzet	  en	  krijgen	  een	  bos	  
rozen.	  

	  
6. Draaiboek	  vaststellen	  voor	  de	  voorbereidingen	  van	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  

Chris	  Harmsen	  geeft	  een	  inleidend	  voorwoord.	  Er	  staan	  7	  belangrijke	  punten/onderwerpen	  
vermeld	  in	  het	  draaiboek.	  	  
Het	  draaiboek	  wordt	  samen	  met	  de	  aanwezige	  leden	  doorgelopen.	  

	  
7. Besluiten	  of	  er	  een	  ledenraadpleging	  wordt	  gehouden	  voor	  de	  vervulling	  van	  de	  positie	  van	  

de	  lijsttrekker	  (art.	  5.3	  lid	  4	  HHR)	  
Na	  enige	  discussie	  en	  stemming	  besluit	  de	  ALV	  akkoord	  te	  gaan	  met	  het	  voorstel	  zoals	  
verwoord	  in	  het	  draaiboek	  gemeenteraadsverkiezing	  2018	  onder	  punt	  7	  kandidatenlijst	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

8. Besluiten	  of	  de	  ontwerpkandidatenlijst	  wordt	  opgesteld	  door	  het	  afdelingsbestuur	  
(eventueel	  terzijde	  gestaan	  door	  een	  adviescommissie)	  of	  door	  een	  onafhankelijke	  
kandidaatstellingscommissie	  
Er	  wordt	  besloten	  dat	  het	  afdelingsbestuur	  terzijde	  wordt	  gestaan	  door	  een	  adviescommissie	  
die	  ingesteld	  is	  door	  het	  bestuur.	  Het	  bestuur	  stelt	  de	  kandidatenlijst	  op	  en	  legt	  deze	  voor	  
aan	  de	  leden	  tijdens	  de	  ALV	  

	  
9. Besluiten	  op	  welke	  wijze	  de	  fractie	  geadviseerd	  wordt	  inzake	  de	  keuze	  van	  de	  kandidaat-‐

wethouder(s)	  en	  of	  daar	  een	  aparte	  selectiecommissie	  voor	  zal	  worden	  ingesteld	  
De	  kandidaatstellingscommissie	  voert	  de	  selectie	  gesprekken	  voor	  kandidaat	  wethouder.	  
En	  komt	  met	  een	  voorstel	  aan	  het	  bestuur.	  	  

	  
10. Besluiten	  over	  samenwerking	  met	  andere	  partijen	  

De	  fractie	  krijgt	  van	  de	  ALV	  de	  ruimte	  om	  te	  onderzoeken	  met	  welke	  partijen	  samenwerking	  	  
mogelijk	  is	  en	  komt	  er	  op	  een	  later	  moment	  bij	  de	  ALV	  er	  op	  terug	  	  

	  
11. Nieuws	  uit	  de	  fractie	  

Marjolein	  Wessels	  geeft	  aan	  dat	  er	  vragen	  gesteld	  zijn	  over	  ’t	  Aahoes,	  buslijn	  25,	  verkeerde	  
informatie	  op	  website	  Almelo	  inzake	  zorgverzekering	  en	  NAXT.	  

	  
12. Campagneteam	  o.l.v.	  Wil	  van	  Engeland	  

Er	  zitten	  nu	  12	  mensen	  in	  het	  team.	  13	  februari	  2017	  is	  de	  volgende	  vergadering.	  
As	  zaterdag	  21	  januari	  2017	  is	  er	  een	  gewestelijk	  bijeenkomst	  in	  Nijverdal	  
19	  februari	  2017	  is	  er	  een	  bijeenkomst	  bij	  ATIB	  	  

	  
13. Rondvraag	  

Metje	  Kuiper:	  vraagt	  komt	  er	  een	  alfabetisch	  lijst,	  ja	  lijst	  is	  alfabetisch	  
Mieke	  Kuik:	  zij	  heeft	  nog	  een	  aantal	  rode	  jasjes	  is	  hier	  nog	  belang	  voor.	  Campagne	  team	  
heeft	  wel	  belang.	  
Joke	  Jansen:	  1-‐mei-‐viering,	  Chris	  Harmsen	  geeft	  aan	  dat	  het	  opgelost	  is	  
Herman	  Zwerink:	  we	  hebben	  het	  over	  scouting,	  wil	  iedereen	  eens	  kijken	  naar	  goede	  
bestuursleden	  zodat	  het	  bestuur	  kan	  groeien	  en	  groter	  kan	  worden.	  
6	  februari	  2017	  Herman	  Höften	  lezing:	  Jet	  Bussemaker,	  aanvang	  20.00	  uur,	  locatie	  Leescafé	  
De	  Meridiaan,	  Bibliotheek	  Almelo.	  

	  
14. Sluiting	  

De	  voorzitter	  dankt	  de	  aanwezigen	  en	  wenst	  wel	  thuis	  
	  


