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Jaarverslag bestuur 2013

Goedgekeurd 14 mei 2014

Beste leden,
Vorig jaar heb ik u niet willen vermoeien met het aantal vergadering van het bestuur. Helaas, deze keer ontkomt u er
niet aan. Het bestuur heeft veel overleg gehad en is bij veel vergaderingen of overlegmomenten aanwezig geweest.
Meer dan 100x buiten de 6 reguliere bestuursvergaderingen de 2 ALV s en het partijcongres. Dit komt natuurlijk door
het feit dat we zeer actief deel hebben genomen aan de verkiezingsactiviteiten, zoals onze bestuur hervormer
Willem Burghout had bedoeld. Denk hierbij aan het meeschrijven van het partijprogramma, het samenstellen van de
kieslijst en de campagne activiteiten zoals de verkiezingsmarkten. Kortom zeer zeker geen saai jaar.
Het bestuur kan u mededelen dat het contact met de fractie in 2013 soepel en respectvol is verlopen. De
fractievoorzitter en de bestuursvoorzitter hebben regelmatig contact zo wel persoonlijk als via de mail. Wil een
commissie zoals de fractie goed draaien dan kan ze niet zonder het bestuur, deze is namelijk het anker van de leden.
Bottum up, van onderaf sturen is altijd het motto geweest van Gemeentebelangen!
Het Bestuur heeft ook de taak om te bemiddelen binnen de partij als er iets niet loopt zoals het zou moeten lopen,
als er een lid van de fractie uit het spoor loopt of als er een nieuwe kandidaat voor de fractie moet worden
benoemd. Ook daaraan hebben we tot 2x toe weten te voldoen.
Het aantal bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen hebben we uitgevoerd conform het
huishoudelijk reglement. Er is een ledenpeiling gehouden ivm een eventuele lijstverbinding en het partijprogramma
en de kieslijst zijn voorgelegd en vastgesteld op onze ledenvergaderingen. Verder hebben we de zorg voor een stuk
voorbereiding op ons genomen. We hebben trainers ingehuurd en zelf trainingen verzorgd voor de mogelijke
kandidaten van de kieslijst. De nieuwsbrief Gemeentebelangrijk is 2x verschenen en daarnaast 5x de nieuwsflits voor
als er iets te melden was. Graag horen we het als u iets mist of denkt dat het anders zou kunnen. De redactie is op
zoek naar nieuwe redactieleden om zo een gevarieerde nieuwsbrief te schrijven.
De in 2012 benoemde commissies , t.w: Partijprogrammacommissie ( reeds ontbonden) , Kieslijstcommissie en de
Campagnecommissie hebben zich gehouden aan het huishoudelijk reglement. Zij hebben verslag gedaan van hun
werkzaamheden zodat er naslagwerken zijn voor de verkiezingen 2018.
Zoals toegezegd zijn de omschrijvingen van bestuursfuncties klaar evenals die van de fractie assistent. Natuurlijk
zullen er altijd wijzigingen plaatshebben en nieuwe ideeën worden uitgewerkt. In het komen jaar zullen er een aantal
mutaties plaats vinden binnen het bestuur t.w. onze vice voorzitter gaat emigreren en onze penningmeester wordt
na 8 jaar ad interim daarnaast hebben we de functie van secretaris onvervuld dus moeten wij deze vacatures
invullen. We hebben deze vacatures in de vacaturebank van het verenigingsburo en op de website gezet wat heeft
geresulteerd in 1 aanmelding hij heeft echter afgezien van een functie binnen Gemeentebelangen . De
partijstandpunten pasten niet bij hem. In 2013 lagen onze prioriteiten bij de verkiezingen maar zonder aanvulling
van het bestuur gaat de zaak ernstig mank lopen.
Namens het bestuur,
Haya van Blommestein‐Mellema

