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Jaarverslag bestuur 2016

Goedgekeurd -22/05/2017

Beste leden,
U heeft recht op een verantwoording vanuit het bestuur. Wat heeft ze gedaan en tot welke resultaten heeft dit
geleid.
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad via alle noembare kanalen en is 2x bij elkaar geweest. Diverse malen
per mail en/of telefoon onderling gebrainstormd.
Apeldoorners die via de mail contact met Gemeentebelangen zochten zijn gehoord en zo nodig zijn er leden
gevraagd om nadere hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld rondom Westpoint
Het bestuur heeft een periode van rust aangehouden om alle turbulente zaken te laten bezinken. De leden die op de
grens van 2015-2016, namelijk tijdens de ledenvergadering gehouden op 9-12-15, gehoord zijn m.b.t. de koers die
we nu moeten aanhouden hadden dit aangegeven. De Vereniging zal in een rustig tempo haar toekomst uit gaan
stippelen. Daar hoort ook bij dat er gekeken moet worden hoe we de te houden ledenvergadering in 2017 gaan
aanpakken. We zijn in ieder geval voornemens om de opkomst ten minste twee derde van de leden te laten zijn
zodat evt beslissingen volgens de statuten kunnen verlopen. Daar kan ook besloten worden of Gemeentebelangen
zich zal inzetten voor de verkiezingen in 2018 of in 2022 of dat zij haar bestaan afsluit.
We hebben een flink aantal bestuur mutaties gehad;


Mei: Afgetreden-ad intrim voorzitter Rudy Blom , na een aantal jaren in de fractie en 2 jaar in het bestuur
heeft hij nu zijn functie neergelegd. Aanstelling voorzitter na zijn vice- voorzitters termijn van 1 jaar Ger
Aafjes , Evelien Hogeweg die al 4 jaar aan het bestuur deelneemt werd aangesteld als waarnemer voor de
administratie. Het is voor haar een nieuwe functie en ze rekent op de steun van oud bestuurders.



Mei : We hebben middels een buffet het 25 jarig bestaan van de vereniging Gemeentebelangen Apeldoorn
gevierd. De vieren verliep niet in een juich stemming, we hadden liever nog actief deel genomen aan de
raadsvergaderingen. Ook is er veel gepraat over de toekomst van Gemeentebelangen. Hoe moet die er uit
gaan zien en hoe denken we dat te bereiken.



Het bestuur is nog steeds op zoek naar bestuurders .



De nieuwsbrief Gemeentebelangrijk is in 2016 niet verschenen. Het bestuur is op zoek naar nieuwe
redactieleden . De website viel onder de zelfde leden en deze is erg achter. Aangezien er geen
werkzaamheden anders dan het veranderen van de namen van de bestuurders heeft plaats gevonden is het
bestuur van mening dat er geen verslag kan worden aan geleverd.



De voortgangsgesprekken die gepland hadden moeten worden aan het eind van het jaar zijn komen te
vervallen.



Leden aantal 40. + 2 aspirant leden . Er zijn leden die hun contributie geld niet tijdig hebben betaald maar
daar is het bestuur zelf mede schuldig aan. Immers het verzoek stond in een nieuwsflits en niet iedereen
leest die. Dit had een duidelijk en gericht verzoek moeten zijn. Daardoor heeft het bestuur de hand in eigen
boezem gestoken en deze leden gewoon laten staan. Het verzoek dat in 2017 voornemens is te verzenden
zal duidelijker zijn.

