Tussentijds Jaarverslag bestuur Januari tot 19-07-2019

Goedgekeurd 13/8/2019

Beste leden,
U heeft recht op een verantwoording vanuit het dagelijks bestuur. Wat heeft ze gedaan en tot welke resultaten
heeft dit geleid. Tot de eerste ALV van 02-05-2019 was Haya van Blommestein voorzitter maar aangezien ze tevens
noodgedwongen en met toestemming van de leden secretaris was, moest er iemand bijkomen die of secretaris werd
of voorzitter. Het liefst zag ze een secretaris komen want deze functie viel haar lichamelijk het zwaarst. Antoon
melde zich om voorzitter te worden van zowel de fractie als het bestuur. Daar hebben we een schriftelijke stemming
voor gehouden omdat we hiermee een achterwaartse beweging maakte. Toch weer terug naar de situatie van
precies 10 jaar geleden. Antoon werd gekozen en benoemd. Tevens wilde Rolf in het bestuur komen. Grote
blijdschap, want we hadden weer alle honken bezet en voldeden aan de statuten, 5 personen. Tijdens de 6 maand
aspiranten periode zal Haya als vice-voorzitter Antoon bijstaan. We hebben Haya bedankt voor haar inzet tot nu en
decharge verleend voor het gevoerde beleid. Daarna overgedragen aan Antoon Huigens. Haya is aftredend in het
voorjaar van 2020. Evelien Hogeweg en André ter Weeme ook dus we moeten een nieuwe penningmeester zoeken
en aanvulling voor het bestuur. Nogmaals wil ik aangeven dat André, Evelien en ik er trots op zijn dat we de boel zo
hebben laten verlopen. Met een onvolledig bestuur, slechts 3 van de 5 en allemaal hebben we ons ondanks
beperkingen hard inzetbaar in het afgelopen halfjaar. Vandaar dit vervroegde verslag.
Het bestuur kwam al snel bij elkaar om elkaar beter te leren kennen onder deze nieuwe hoed. Het drietal was
natuurlijk al actief geweest voor die datum 22-02-2019 en 01-04-2019. In de vergadering van 02-05-2019 werd het
ALV-verslag beoordeeld of deze voorlopig in orde was.
Verder heeft het bestuur 1x een nieuwjaarsborrel georganiseerd in Café Dimís en een ALV.
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad via alle noembare kanalen, ik moet zeggen dat WhatsApp erg handig
werkt, en is 3x bij elkaar geweest. Maar veelal per mail en/of telefoon hebben we onderling gebrainstormd.
Wat ligt er nog: IVM de nieuw AVG regering moet ons beleid mbt persoonsgegevens in het bestuur statuut nog
aangepast worden. Wel zijn de gegevens verwijderd die openbaar in te zien waren en de leeftijden van iedereen.
Ook zijn gespreksverslagen vernietigd die als vertrouwelijk beschouwd moeten worden. Als de leden de inhoud aan
een ander openbaar willen maken kunnen ze deze uit hun eigen email doorzenden. Ook zijn oude ledenlijsten met
ABN gegevens vernietigd.






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.
In het voorjaar zouden er voortgangsgesprekken gepland gaan worden met de fractieleden, Antoon heeft
aangegeven dat te verplaatsen naar het najaar. De voortgangsgesprekken met het de 3 bestuursleden
hebben reeds in februari 2019 plaatsgevonden.
We waren blij met 2 nieuwe leden. Adri en zijn vrouw Rademaker, deze voelen zich gesteund door GB en
Adri wil ook graag actief deelnemen!
Communicatiecommissie; De nieuwsbrief Gemeentebelangrijk is in 2019 1x verschenen en 1 nieuwsflits.
Het bestuur was naarstig op zoek naar nieuwe communicatiecommissie leden waaronder ook de redactie
viel. De website en facebook vielen onder de zelfde leden ( André en Haya) en deze is erg achter en er moet
nog steeds veel gebeuren. De werkzaamheden zijn omschreven in het commissiedocument.
We hadden graag verslagen met foto desnoods op WhatsApp ontvangen zodat we wat vaker gericht kunnen
plaatsen, zoals we hadden aangegeven. Maar nog liever zouden we mensen willen hebben die mee werken.

