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Jaarverslag bestuur 2015

Goedgekeurd 30-06-16

Beste leden,
U heeft recht op een verantwoording vanuit het bestuur. Wat heeft ze gedaan en tot welke resultaten heeft dit
geleid. Helaas, wij hebben niet de invloed gehad om de crisis binnen de vereniging te voorkomen. We hebben
diverse gesprekken gehad met de fractievoorzitter Ben Hendrikse en geprobeerd hem in te laten zien dat de inbreng
van de leden van cruciaal belang is voor het voortbestaan van onze partij. Dat behoort ook tot onze taak, wij
hebben getracht op een positieve manier een bijdrage te leveren. De leden hebben gesproken en de raadsleden
geroyeerd.
Hadden we het anders kunnen doen, daarop antwoord ik als jullie voorzitter met een volmondig ‘Ja’. Het kan altijd
anders, het kan altijd beter. Maar als u vraagt of we MEER hadden kunnen doen dan geef ik als antwoord ’Nee’. Het
bestuur heeft maximaal en naar beste weten gehandeld.
Tot aan 1 juli heeft het bestuur, daar waar de fractievoorzitter aangaf ondersteuning te kunnen gebruiken, actief
meegewerkt. We hebben onze bezwaren uitgesproken toen Ben Hendrikse besloot om de fractievergadering te
reorganiseren op een manier die tegen onze verenigingsbeginselen ingingen en toen hij van de ene dag op de andere
de fractie secretaris ontsloeg.
Het bestuur kan u mededelen dat het contact met de fractie in 2015 niet altijd soepel is verlopen en er geen sprake
meer was van een open communicatie. De fractievoorzitter en o.a. de bestuursvoorzitter hadden tot 1 juli 2015
regelmatig contact zo wel persoonlijk als via de mail. De manier waarop e.a. is verlopen heeft het bestuur
gedemotiveerd. Het was slopend. Je kunt dit terug zien in het aftreden van alle oud bestuurders.
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! Daartoe waren de 4
ledenbijeenkomsten ook van grote waarde. Helaas heeft de fractie gekozen om een ander pad te kiezen.
Het bestuur heeft veelvuldig overleg gehad via alle noembare kanalen en is bij veel vergaderingen of
overlegmomenten aanwezig geweest. Er waren 5 reguliere bestuursvergaderingen , 4 ALV s ( waarvan 1 met een
buffet) . Verder heeft het bestuur zich hard gemaakt om bestaande documenten te actualiseren en aan te vullen met
nog ontbrekende documenten
We hebben een flink aantal bestuur mutaties gehad;


April: Afgetreden- Vice voorzitter Be de Vries, zo ook Penningmeester Peter de Ronde , 10 jaren trouwe
dienst, maar deze heeft direct zijn functie opgepakt toen Tjerk Kloostra opeens zijn functie neerlegde.
Petra Ferdinand en Evelien Hogeweg traden aan als aspiranten.



Juli: Haya v. Blommestein trad af als Voorzitter. Rudy Blom nam het ad interim van haar over. Haya bleef aan
als alg. Bestuurslid om het over te dragen aan Rudy. Daarnaast nam ze het secretariaat waar.
Tjerk Kloostra (aangaf met Ben Hendrikse mee te gaan en de vereniging te verlaten). Petra heeft 3
maanden als aspirant secretaris mee gedraaid maar het beviel haar niet. Evelien Hogeweg werd aangesteld.



December: volgens rooster van aftreden Hanny Pasman en Haya van Blommestein. Henk van Setten trad
wegens werkdruk onverwacht af. Peter de Ronde gaf aan het einde van november aan nu echt af te treden.
André ter Weeme trad aan als aspirant Penning meester en Ger Aafjes als aspirant voorzitter.
We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris en met het aftreden van Hanny en Haya is dat des te
dringender.
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De nieuwsbrief Gemeentebelangrijk is ondanks het feit dat we een redacteur missen 3x verschenen en daarnaast 3x
de nieuwsflits als begeleidende brief bij het vertrek van Ben Hendrikse en Sukran Aksoy, verder 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 de nieuwsbrief overeind te houden nu Haya deze niet meer maakt. .
De in 2012 benoemde commissie , t.w: Communicatie commissie heeft zich gehouden aan het huishoudelijk
reglement Namens het bestuur,
Gezamenlijk geschreven door Rudy Blom en Haya van Blommestein-Mellema.

