Jaarverslag bestuur 2018

Goedgekeurd ( na toezending) 03-05-2019

Beste leden,
U heeft recht op een verantwoording vanuit het bestuur. Wat heeft ze gedaan en tot welke resultaten heeft dit
geleid. Tot de eerste AlV vergadering was Ger Aafjes de voorzitter maar hij kon de functie al een tijd niet meer aan
ivm ziekte, Haya heeft hem gedurende het voorjaar vervangen als vice-voorzitter. We hebben Ger bedankt voor zijn
inzet en Ger heeft het in het geheel overgedragen aan Haya van Blommestein-Mellema. ( helaas zijn de stukken die
bij hem lagen in de verhuizing verdwenen)
Deels hebben we al terug geblikt op de verkiezingen in ons vorige jaarverslag. Een verkiezing die een zware wissel
heeft getrokken op het bestuur. Bij de vorige verkiezingen hadden we veel steun aan de fractie, die tot aan de
verkiezingen van 2014 alles altijd zelf deed. Zij waren tenslotte tevens het bestuur, er werden vaak persoonlijke
voorschotten gegeven waarvan niet zeker was dat deze terug verdiend zouden worden. Een raadslid die zijn eerste
maanden in de raad met volle overtuiging voorschoot hadden we nu ook . De verkiezingen van 2014 mocht deels
gedaan worden door het losse bestuur ( de personen voor de kieslijst screenen voornamelijk) en de gevestigde orde
deed het op de manier waarop de fractievoorzitter het bepaalde. We zagen dat als een overgangsverkiezing en we
dachten met wat steun vanuit de oude ploeg het te kunnen als het zo ver was. Dat bleek dus niet het geval te zijn,
we hadden geen vraagbaken. En zo kwamen er steeds weer nieuwe, onverwachte dingen op ons pad. De
functionaris van de gemeente stuurde dan weer een mail dat we ergens moesten zijn met 2 mensen terwijl we dan
al een ander evenement moesten bezoeken. Kortom, iedereen was totaal overbelast. Een verkiezingstijd als deze…..
dat doe je niemand aan. Natuurlijk waren we pas een dik jaar later begonnen met de voorbereidingen met te weinig
mensen. Ja, er is een draaiboek. Echter die heeft een veel langer tijdbestek en is berekend op een ploeg mensen die
er al zijn en die elkaar kennen. Mensen met ervaring met de politieke hectiek, waarvoor een debat hier of daar geen
enkel bezwaar was. Mensen die dit werk al een paar jaar als een deeltijdbaan deden.
Het bestuur is er trots op dat we de boel zo hebben laten verlopen dat we er weer zitten. Dat is de eerste stap. Met
een onvolledig bestuur, slechts 3 van de 5 en niet allemaal even inzetbaar in het afgelopen jaar, is de boel toch
blijven draaien.
We zijn het jaar begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst in de stad bij rest. Witteveen. Zo zijn we vaker bij elkaar
geweest, ook na de verkiezingen bij rest. De huiskamer aan de Brinklaan. Er wordt veelvuldig met elkaar van
gedachten gewisseld over de te volgen koers. We kunnen de fractievoorzitter regelmatig bijstaan en we raken meer
en meer vertrouwd met de manieren van de nieuwe politici. De initiatieven die vanuit de leden te horen waren op
de 2 algemene ledenvergaderingen gaven ons weer hoop op een goede doorstroom naar 2022. Dat is al weer bijna.
De leus is “ Een goede campagne duurt 4 jaar ”
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad via allerlei kanalen, ik moet zeggen dat WhatsApp erg handig werkt, en
is 4x bij elkaar geweest. Maar veelal per mail en/of telefoon hebben we onderling gebrainstormd. Zo kregen we net
voor kerst de vraag van de regering over ons beleid mbt persoonsgegevens. Daar is dus direct een beleid op
geschreven en we zullen het bestuur statuut hier op aan moeten passen. Dit moet dan voor 2 januari ingeleverd
worden. Nou dat is dan weer handig net voor de kerst, aangezien we een politieke organisatie zijn vielen we in de
prijzen. Daarvoor hebben we de leden benaderd om hun toestemming te geven om hun gegevens in de ledenlijst op
te slaan en onder de leden te delen. De mensen die op de ledenlijst staan, staan ook vermeld op de website en hun
naam en foto komen daar en op facebook nog wel eens langs. Hier zullen we nog in 2019 mee aan de slag moeten.
Want ook daarvoor hebben we schriftelijk toestemming nodig. Een kieslijst is openbaar opvraagbaar , voor zover we
weten, dus dat zit wel goed.

Tijdens de tweede ALV op 28-11-18 hebben we gesproken over de naam en het logo dat
boven aan bijv. Moties en Amendementen moest komen te staan. De bestaande valt niet
genoeg op op de schermen boven de vergadertafels in de raad. Er is voor gekozen om dit
logo te gaan gebruiken en tevens om onze naam te wijzigen GemeenteBelangen.
Daarnaast is er een sterke behoefte om een pr groep goed te voormeren. Dit zal in 2019 vast lukken.
•
•

•
•

Het bestuur is nog steeds op zoek naar bestuurders. Vooral naar een secretaris.
We hebben een bestuur dat bestaat uit 3 gedreven personen maar die haar grenzen moet bewaken.
Communicatiecommissie; De nieuwsbrief Gemeentebelangrijk is in 2018 2x verschenen. We waren blij met
de nieuwe leden, een interview is altijd fijn om er in te kunnen zetten. Zo leer je elkaar sneller kennen.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe communicatiecommissie leden waaronder ook de redactie valt . De
website viel onder de zelfde leden ( André en Haya) en deze is erg achter en er moet nog veel gebeuren
wellicht een nieuwe website aanschaffen maar ook die zal bijgehouden moeten worden.
De werkzaamheden zijn omschreven in het commissie document
Facebook is niet goed bijgehouden, mondjesmaat wat actualiteiten. We zouden graag verslagen met foto
desnoods op de communicatie WhatsApp ontvangen met begeleidende tekst , zodat we wat kunnen
plaatsen. Maar nog liever zouden we mensen willen hebben die mee werken.
In het voorjaar zullen er voortgangsgesprekken gepland gaan worden met de fractieleden. De
voortgangsgesprekken met het bestuur zijn reeds gepland in januari 2019.
Leden aantal 21. Per 31 december 2018
We zijn 5 leden verloren o.a. door het onverwachte overlijden van Orno Mellema, waarna Yvonne er geen
puf meer voor had. Gerrit van Leeuwen woont nu in een andere gemeente. Ger Aafjes heeft om
gezondheidsredenen opgezegd. Dhr de Jong is verhuist.
Maar we hebben nieuwe leden erbij gekregen. Gretige mannen die niet kunnen wachten om er in te
springen, Rolf van Zutphen, Michiel van Asselt en Frank Tiekstra die al jaren ervaring meebrengt vanaf PSA.
Namens het voltallige GemeenteBelangen bestuur.

27-12-2018
Vereffening,
Antoon Huigens heeft in het eerste kwartaal veel eigen middelen ingezet om geen kosten uit de krappe kas
van Gemeentebelangen te vragen ten behoeve van de Gemeenteraads verkiezingscampagne.
Het is gebruikelijk dat deze voorgeschoten middelen door een raadslid worden vereffend met zijn 10%
afdracht regeling.
Hierdoor is het tweede kwartaal van 2018 vereffend met het eerste kwartaal.
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