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 1. Opening. Femke opent de vergadering en voegt het punt ´Afscheid bestuursleden´ als punt 9 toe 

aan de agenda. 

2. Mededelingen. Lies Opdam zoekt tulpenbezorgers voor 1 mei.Ze zoekt 14 bezorgers die elk 12 

adressen bezoeken. Bezorgers melden zich bij lies.  

4. Verslag 15 nov 2015. Opmerkingen?Het conceptverslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen op- en 

aanmerkingen op het werkplan 

7. Jaarrekening. Op en aanmerkingen: de stukken zijn laat verspreid. Verwarring over werkplan: het 

gaat nu over de goedkeuring van het verslag van 2015, niet over het plan voor 2016. Jurriaan vraagt 

Martijn om toelichting. Martijn geeft deze: onze financiële positie is zeer goed. We gaan de reserves 

naar beneden werken. We hebben weinig activiteiten georganiseerd en gaan meer geld uitgeven dit 

jaar. Vraag 2: Waar komen drukkosten vandaan? Martijn: er zijn soms stukken verstuurd die niet 

verstuurd moesten worden. Jurriaan spreekt namens de kascommissie en heeft geen enkele 

onregelmatigheid ontdekt. Stelt voor bestuur decharge te verlenen. Fred: kascommissie moet ook 

ontslagen worden. Femke ontslaat kascommissie, maar hoopt hem onmiddellijk weer in dienst te 

nemen. Jurriaan accepteert en doet het nog een jaar! Er wordt voorgesteld dat het bestuur een fout 

maakt en hoopt dat het ontdekt wordt. Estella heeft een vraag over het geld: Waar gaat het aan 

besteed worden? Ze heeft ideeen, komt daarmee naar het bestuur. 

8. Benoemen nieuw bestuurslid 

Er wordt gevraagd te gaan stemmen over Kelly. Het bestuur wil dit graag per acclamatie. Dit is niet 

helemaal zuiver, maar er zijn geen stembriefjes aanwezig. 

10 afscheid Lies & Lucien 

Lies wil stoppen en aandacht aan haar tuin besteden. We hopen ontzettend dat we haar terugzien, 

want ze heeft ons landelijk heel goed vertegenwoordigd. Ze krijgt een cadeau van Femke. Ze krijgt 

een roos, alle bestuursleden die doorgaan krijgen ook een roos. Lucien wordt ook bedankt voor zijn 

inzet voor het bestuur. 

Vraag van Ans Bakker: De ouderencommissie heeft geprobeerd het jubileum van de pvda aandacht 

te geven. Het werk van de commissie Zuid heeft geen rechtstreekse aandacht van de partij gehad. 

Wil initiatief van onze ouderencommissie daarvoor willen bedanken. Ans is een aantal keer niet in 

afdelingsvergadering geweest. Heeft gehoord dat bij een vorige vergadering de Ans Bakkerprijs is 

uitgereikt. Ze wil de afdeling bijzonder bedanken. Mensen die die prijs krijgen hebben het zo 

verdiend. Bedankt aan de afdeling voor het maken van dat symbool. En bedankt aan mensen die 

meedoen aan activiteiten.  


