
	  

	  
	  
Algemene	  Leden	  Vergadering	  
Afdeling	  Almelo	  
Plaats	  van	  handeling:	  de	  Schelf,	  Binnenhof	  51	  te	  Almelo	  
Donderdag,	  24	  november	  2016	  
Voorzitter:	  Herman	  Zwerink	  
	  

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

	  
2. Mededelingen	  

Bert	  Kuiper	  geeft	  aan	  dat	  op	  30-‐01-‐2017	  de	  Herman	  Höften	  Lezing	  niet	  doorgaat	  dit	  is	  
verplaatst	  naar	  06-‐02-‐2017	  aanvang	  om	  20.00	  uur	  locatie:	  Leescafé,	  De	  Meridiaan,	  
Bibliotheek	  Almelo.	  
Herman	  Zwerink	  geeft	  aan	  dat	  Anja	  Timmer	  afwezig	  is	  ivm	  ziekte	  en	  dat	  haar	  afscheid	  wordt	  
verschoven	  naar	  januari	  2017	  samen	  met	  het	  afscheid	  voor	  Louis	  Rodenstein	  
En	  dat	  er	  naar	  de	  mail	  van	  Joke	  gekeken	  moet	  worden	  ivm	  de	  kandidaatstelling	  
	  

3. Vaststellen	  agenda	  
Punt	  5	  Afscheid	  Anja	  Timmer	  verwijderen	  verder	  is	  agenda	  akkoord	  en	  vastgesteld	  

	  
4. Verslag	  ALV	  van	  16	  juni	  2016	  

Het	  verslag	  wordt	  onder	  dankzegging	  goedgekeurd	  
	  

6. Vaststellen	  begroting	  2017	  
Er	  wordt	  aangegeven	  dat	  er	  geen	  geld	  is	  voor	  campagne	  niet	  voor	  de	  Tweede	  
Kamerverkiezing	  en	  ook	  niet	  voor	  de	  gemeenteraadsverkiezing.	  
De	  begroting	  2017	  is	  verder	  akkoord	  en	  is	  vastgesteld	  

	  
7. Vaststellen	  werkplan	  2017	  

Het	  werkplan	  is	  akkoord	  en	  is	  vastgesteld	  
	  

8. Besluit	  nemen	  ALV	  wel	  of	  geen	  deelname	  aan	  de	  verkiezingen	  GR2018	  
Leden	  geven	  aan	  wel	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  GR2018	  
Eventueel	  het	  evaluatie	  document	  van	  Louis	  Rodenstein	  te	  gaan	  gebruiken	  
En	  alle	  vragen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  integriteit	  en	  andere	  vragen	  naar	  de	  voorzitter	  door	  
verwijzen	  

	  
9. Terugkoppeling	  gesprekken	  

Naar	  aanleiding	  hiervan	  wordt	  aangegeven	  om	  tijdens	  een	  ALV	  het	  formulier	  van	  de	  
kandidaatstelling	  te	  laten	  ondertekenen	  

	  
10. Nieuws	  uit	  de	  fractie	  

Jaap	  Stapel	  geeft	  aan	  dat	  de	  onderlinge	  werkverhoudingen	  goed	  zijn	  maar	  dat	  het	  wel	  veel	  
werk	  is	  voor	  2	  personen	  en	  dat	  ze	  zelf	  informatie	  moeten	  ophalen.	  

	  
	  



	  
	  
	  

11. Campagneteam	  o.l.v.	  Wil	  van	  Engeland	  &	  	  
12. Tweede	  Kamerverkiezingen	  2017	  

Er	  is	  een	  team	  samen	  met	  3	  bestuursleden	  die	  zich	  ook	  kandidaat	  willen	  stellen	  voor	  de	  
GR2018.	  
6	  december	  is	  er	  een	  bijeenkomst	  in	  Hengelo	  met	  een	  aantal	  mensen	  uit	  de	  regio.	  Er	  wordt	  
wel	  aangegeven	  om	  meer	  de	  straat	  op	  te	  gaan	  zodat	  we	  zichtbaar	  worden	  

	  
13. Rondvraag	  

Er	  zijn	  geen	  vragen	  
	  

14. Sluiting	  
De	  voorzitter	  dankt	  de	  aanwezigen	  en	  wenst	  wel	  thuis	  
	  


