Verslag
Algemene ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld
donderdagavond 6 juni 2019 19.30-22.15
Het Wapen van Drenthe in Roden
Aanwezig:
1) Bestuur Pieter Roeloffs, Jan van der Tuin, Seine Hidding, Wim Venekamp
2) Fractie: Henk Koekoek, Femke Knoop, Tineke Nieboer.
3) Fractiespecialisten: Christine Stille
4) Totaal 16 leden
5) Afwezig met kennisgeving: Tjitske Kind, Bernard Faber, Jaap ten Bosch, Pieter
Zuidema, Kora Zuidema, Pierre Baas, Giny Heerlien, Klaas Bruinsma, Froukje
Bruinsma-Klaver en Jan Mugge.
1. Opening
Jan opent de vergadering om 19.40.
2. Mededelingen
Jan geeft aan dat het agendapunt waarin Johan Kasper uitleg zou geven over de
bevolkingsontwikkeling in Noordenveld niet doorgaat omdat Johan op vakantie is.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Verslag ALV. 15 oktober 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag
Pieter geeft een nadere uitleg over het financiele jaarverslag en legt uit waar de
financiële middelen voornamelijk aan besteed worden. Het grootste deel van
onze middelen gaat op aan drukkosten van de jaarlijkse nieuwskrant en natuurlijk
aan de verkiezingscampagne. Het is dus belangrijk dat wij in de de jaren waarin
er geen verkiezingen zijn toch middelen te reserveren voor de volgende
verkiezing.
.
6. Verslag kascommissie/decharge bestuur
De kascommissie bestaande uit Roderik Rietsema en Christine Stille heeft de
financiële cijfers op steekproefbasis gecontroleerd, Na een aantal vragen en
opmerkingen is besloten om de vergadering voor te leggen om het bestuur
decharge te verlenen Hierop wordt door de vergadering met algemene stemmen

aan het bestuur decharge verleend. De kascommissie wordt vervolgens bedankt
voor hun werkzaamheden. Uit de vergadering wordt nog geopperd om eens te
kijken of het mogelijk is een boekhoudkundig software programma aan te
schaffen, dit zal de controle van de kas in de toekomst eenvoudiger maken.
Pieter zegt toe hier naar te kijken.

7. Benoeming kascommissie 2020
De kascommissie voor de volgende ALV in 2020 zal bestaan uit Roderik
Rietsema en een nog aan te wijzen lid.

8. Aftredend bestuurslid en herkiesbaar
Het bestuur gaat conform de staturen elk jaar een bestuurslid vragen om af te
treden. Dit jaar is Jan van der Tuin aan de beurt. Jan heeft zich verkiesbaar
gesteld. De vergadering besluit unaniem om Jan te herverkiezen.

9. Benoeming nieuwe bestuursleden
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie, dus dit punt is
niet aan de orde.
10. Voorstel verhoging jaarlijkse contributie
Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie te verhogen van 25 Euro naar
35 Euro per jaar. Pieter legt uit dat we voor de volgende verkiezingen financiën
willen reserveren en met een contributie van 25 Euro per jaar is dat nauwelijks
mogelijk. Bovendien hebben we in ons bijna 10 jarig bestaan nog niet eerder de
contributie verhoogd. De vergadering besluit vervolgens met algemene stemmen
om de contributie per 2020 te verhogen naar 35 euro per jaar.
11. Rondvraag
Vraag: Hoe zit het met de werkgroep PR en communicatie. Henk legt uit dat deze
werkgroep niets heeft gedaan, dit omdat Mark ter Maat zijn lidmaatschap heeft
opgezegd en Christine er wegens privé omstandigheden niet aan toe is
gekomen. Het bestuur beraad zich hoe deze werkgroep verder moet worden
vormgegeven. Vraag: Hoe zit het met de website. We zijn bezig de website te
vernieuwen, tevens worden Johan Kasper en Femke Knoop de 2 mensen die de
nieuwe website gaan onderhouden. De nieuwe website zal binnenkort worden
geintroduceerd.
12. Sluiting
Jan sluit de vergadering om 20.30 uur.

Na een korte pauze geven onze 3 fractieleden elk een flitsende presentatie over
waar we als partij staan en welke actuele onderwerpen er op dit moment aan de
orde zijn. Henk stelt zich voor geeft ook nog een uitleg over het raadsakkoord.
Femke stelt zichzelf voor en legt uit waar haar drive voor de politiek vandaan
komt. Tineke stelt zichzelf voor een geeft een uitleg over de nieuwe
vergadermethode volgens de BOB methode.
Vervolgens maakt het bestuur ruimte aan de bestuurstafel waarna de fractieleden
de plaats innemen. De vergadering gaat vervolgens door in forumvorm waarbij

de leden vragen kunnen stellen aan de fractieleden. In dit interactieve deel
ontstaat een levendige discussie over actuele onderwerpen.
Jan sluit dit deel van de vergadering af onder dankzegging voor de aanwezigheid
van iedereen en stelt voor om nog even een borrel te drinken.
Wim Venekamp
Secretaris Lijst Groen Noordenveld

