Jaarverslag bestuur 2017

Goedgekeurd 09-05-18

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 5x 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. In enkele gevallen konden we werkelijk wat toevoegen zoals bijvoorbeeld
Kapvergunning van Galenstraat, buitenlandse studentenhuisvesting kleinschalig van de hogeschool Wittenborg, over
grondsanering tankstation Ugchelen en houtrookoverlast.
Het bestuur heeft een periode van rust aangehouden tot aan de vergadering in mei. Toen moesten we weer een ALV
voorbereiden met een bijzonder karakter. Op 22-05-17 moesten wij een gedegen keuze voorleggen aan de leden of
we met de vereniging zouden stoppen, slapen of in 2022 mee doen aan de verkiezingen. Ondanks dat de leden die
op de grens van 2015-2016 hun sterke twijfel over een doorstart hadden uitgesproken werd er toch door meer dan
twee derde van de leden gekozen voor het voortbestaan van de vereniging. We voldeden aan de statutaire
verplichting. Er werd gedacht om in 2022 weer mee te doen, in 2018 leek immers onmogelijk…… Een aantal leden
zegden hun lidmaatschap op omdat ze eigenlijk al afscheid hadden genomen van Gemeentebelangen. Theo v.d.
Kerkhof omdat het een andere functie in de weg zat ivm mogelijke belangen verstrengeling, Antoine. Jansen omdat
hij meer buiten Apeldoorn verbleef dan in Apeldoorn en de binding kwijt was met deze stad. De uitslag gaf aan dat
meer dan twee derde meerderheid de partij in stand wilde houden waren wij als bestuur , toen we 1 week later bij
elkaar kwamen nog steeds beduusd . Ger Aafjes gaf aan dat hij niet als Voorzitter verder wilde en wilde zijn functie
neer leggen. We hadden het handiger gevonden als we dit 1 week eerder hadden afgewikkeld en hebben hem
gevraagd daarmee te wachten tot de volgende reguliere ALV in mei. Dan kon hij decharge verleend krijgen van de
leden en bedankt worden voor zijn diensten. We hebben dit aan de leden gemeld op 11-10-17. Ger heeft wel
gevraagd om zo min mogelijk belast te worden en gevraagd of Haya zijn taken waar zou willen overnemen als vice
voorzitter , het was erg lastig om toch niet Ger steeds te benaderen . André, Evelien en Haya hebben daardoor
veel samen moeten onderling overleggen.
In mei heeft Haya ter voorbereiding op deze nieuwe situatie van het blijven bestaan zonder deelname aan de
verkiezingen contact op genomen met ambtenaar dhr. Jan v.d. .Kamp om bijstand te vragen hoe we onze partij in
leven moesten houden. Daartoe was het noodzakelijk dat we tijdig een kieslijst in zouden leveren , desnoods met
maar 1 lid erop, zodat we wettelijk een ingeschreven partij bleven. Ook waarschuwde hij ons voor kapers, zoals hij
het noemde, die een lege partij met geregistreerde naam over zouden nemen.
Toen onze website weer op actief werd gezet kwamen we in een stroomversnelling, Antoon Huigens melde zich als
geïnteresseerde n n.a.v. ons bestaande partijprogramma. Het bestuur dacht niet mee te doen dus waren niet bezig
met het partij programma . Ook Peter Vlug melde zich n.a.v. ons partijprogramma maar hij wilde alleen een one
issue partij. Dat is Gemeentebelangen niet, “Dat ging hem niet worden besloten” zei Peter. Haya van Blommestein
vindt het een sympathieke man waarmee we in de toekomst samen zouden kunnen werken. Jammer genoeg heeft
hij geen zetel gehaald.
André ter Weeme en Haya hebben Antoon Huigens op de bank gehad voor een kennismakinggesprek en daarna
was het zomer vakantie. Antoon spitte het programma door en zag verbeterpunten. Er werd een partijprogramma
commissie op poten gezet. Vanaf toen ging alles in een hoog tempo. Normaal begin je op zijn minst in januari voor
het verkiezingsjaar.

De zorgvuldigheid moest gehandhaafd blijven aangezien we diverse mensen als nieuwe leden op de ledenlijst
kregen. Bij de keuze voor een plek op de kieslijst werd het nog een stapje meer. De leden werden allemaal vooraf
door Orno Mellema onder de loop genomen digitaal kun je veel vinden. Natuurlijk werden de gebruikelijke
gesprekken ook zorgvuldig gevoerd en is er verslag gelegd van deze gesprekken. Alle kieslijst leden hebben een
integriteitsverklaring en een afdracht document getekend.
Om deze nieuwe leden op de lijst te kunnen zetten hebben we aan de leden een eenmalige wijziging in het
huishoudelijk reglement voor gelegd. Deze werd unaniem goed gekeurd op 11 oktober 2017. Er werd besloten om
wel deel te nemen aan de verkiezingen in 2018 als de kieslijst zorgvuldig en deugdelijk zou zijn.
In oktober hebben we op verzoek van de leden ( dit verzoek lag er al en moest nog gedaan worden) een verkennend
gesprek gehad met de fractie voorzitster Bonnie ten Damme van (PSA) Progressief Sociaal Apeldoorn. Hierbij
waren enkele van PSA en Antoon, André en Haya . Het was een fijn gesprek en er werden enkele punten uit het
verleden uitgesproken. Bonnie ten Damme legde voor dat ze alleen een samenwerking wilde als we
PSA/Gemeentebelangen zouden gaan heten en we beiden ons eigen partijprogramma zouden uitvoeren. Dit hebben
we voorgelegd aan de leden in de ALV vergadering van 2-11-17 en dit werd unaniem afgestemd. Dit heeft Haya aan
Bonnie ten Damme laten weten.
Ger Aafjes had ten kennen gegeven om als agendapunt op te nemen voor de ALV 21-12-17 om Haya officieel in de
functie van vice-voorzitter te kiezen. De leden stonden hier unaniem en met begrip achter. Haya had voldoende
jaren ervaring als voorzitter, had al verkiezingscampagne ervaring en kende de partij.
In december hadden we de kies lijst zover klaar dat zowel de kieslijstcommissie en het bestuur hier achter stonden.
Op 21 -12-17 werd de kieslijst met de 16 namen voorgelegd aan de 17 leden + 1 machtiging, dit is ruim voldoende
om een geldig besluit te nemen. Deze werd, na terugtrekking vanuit een lid v.d. kieslijst (Rudy Blom) gewijzigd en
daarna unaniem vastgesteld. Daags voor de inlevering heeft E Butter zich teruggetrokken en zo bestond de kieslijst
uit 14 personen. Wij danken de leden die zich beschikbaar hebben gesteld enorm voor hun inzet en het feit dat ze
bereid waren om deze verkiezingen al mee te willen doen. We hebben nu de tijd alles weer op poten te zetten.
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Het bestuur is nog steeds op zoek naar bestuurders, dat mag duidelijk zijn, een voorzitter en een secretaris.
Communicatiecommissie; De nieuwsbrief Gemeentebelangrijk is in 2017 1x verschenen. Het bestuur is op
zoek naar nieuwe communicatiecommissie leden waaronder ook de redactie valt . De website viel onder de
zelfde leden en deze is erg achter er moet nog veel gebeuren wellicht een nieuwe website aanschaffen..
De werkzaamheden omvatte partijprogramma schrijven en erop zetten, actualiseren bestuurders ,
kieslijstleden, teksten en foto’s .
Facebook is zo goed mogelijk bijgehouden, wat de actualiteiten waren maar meer dan 1x per week is er
niets gedaan. Verder heeft André gezorgd voor de visite kaartjes, de banners , de posters en de flyers (deels
2018). Het bestuur is van mening dat er geen verslag hoeft te worden aan geleverd van deze immense klus.
De voortgangsgesprekken met het bestuur, die gepland hadden moeten worden aan het eind van het jaar,
zijn komen te vervallen.
Leden aantal 27.
Vorig jaar waren dat er 40 waarbij vermeld werd dat er leden waren die hun contributie niet hadden
betaald. Aangezien deze mensen ook dit jaar niet hebben betaald hebben we contact gezocht en deze leden
hebben zich afgemeld als lid.
Verder zijn er leden die vanwege hun moverende redenen, waarbij de teleurstelling in de landelijke politiek
en de actie van de vorige fractievoorzitter ook mee spelen, hun lidmaatschap hebben opgezegd. Er zijn
natuurlijk ook leden van ons terecht gekomen bij Lokaal Apeldoorn.( LA)
Namens het voltallige GB bestuur.

