
 

 
Hollands Kroon 

 

Notulen Algemene ledenvergadering van 29 april 2014 

 

1 Opening 

Er waren ongeveer 20 leden aanwezig 

Afwezig met afbericht:  

- Aletta Isbrucker 

- Jan Martens (was verlaat) 

- Paul Medema 

- Bertus Spaansen 

 

2 Financieel verslag 

De kascontrolecommissie (Tonny Verdonk en Elbert Volkers) heeft de financiën 

over 2013 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascontrolecommissie heeft 

daarmee de penningmeester decharge verleend. 

Als leden van de kascontrolecommissie voor het komende jaar zijn benoemd 

Elbert Volkers (2e jaar) en Jan Steven van Dijk (1e jaar). 

Jan Martens vertelt dat het verkiezingsfonds incl. de subsidie van de landelijke 

PvdA toereikend was. Met ingang van 2014 worden rekeningen boven de € 250 

door de voorzitter geparafeerd.  

 

 

3 Congresafgevaardigden 

Loek  Groen en Tony Verdonk zijn congresafgevaardigde en plaatsvervangend 

congresafgevaardigde. Ze zijn weer benoemd in deze functie. 

Loek gaf wel te kennen dat hij meer vooroverleg wilde voor het congres. Het lijkt 

ons goed een overleg te houden voor een congres. 

Tevens dat ze een 2 daags congres ver weg wel bezwaarlijk vonden. 

Als dat het geval is, zullen ze dit kenbaar maken en zal er vanuit het bestuur een 

backup zijn. 

 

4 Theo van Herwerden is onze afgevaardigde naar de gewestelijke vergaderingen. Hij 

heeft aangegeven meer interactie met anderen op prijs zou stellen. 

Theo is herbenoemd als afgevaardigde in het gewest. Er zal bij gewestelijke 

vergadering op toerbeurt iemand uit het bestuur meegaan. 

 

5 Jan Steven van Dijk gaf een terugblik op de afgelopen 3½  jaar. Hij gebruikte daar 4 

liedjes voor.  

Het was een geslaagde presentatie, waarbij een ieder geïnteresseerd zat te 

luisteren. 

 

6 Bestuursverkiezingen: 

Amanda van Dijk, Jan Martens en Bert Lont waren aftredend en niet herkiesbaar. 



Kandidaten waren Jan Boeijink (voorzitter), Bertus Spaansen (penningmeester) en 

Gabriël Weij (bestuurslid), tevens was Elbert Volkers beschikbaar als 8ste lid. 

De bovenstaande kandidaten zijn allen door de vergadering benoemd. 

 

 

7 Jubilarissen: 

Er zijn 4 jubilarissen dit jaar (3 x 25, 1 x 50 jaar). Daarvan was alleen Dirk Klaaren 

aanwezig. Hij kreeg door Amanda het speldje opgespeld voor het 25-jarig 

lidmaatschap. Andere jubilarissen krijgen hun speldje op een gepaste wijze. 

 

8 Rutger Jan Bredewold gaf uitleg over de Europese verkiezingen en de campagne. 

 

9 Rondvraag: 

Henk stelde een vraag over de verordeningen voor de 3 decentralisatie en met 

name de zorg aan ouderen en de gevolgen voor hun AOW. 

De verordeningen moeten door de nieuwe coalitie worden opgesteld. Zolang er 

nog geen coalitie is, kunnen die nog niet worden gemaakt. Daar moeten we dus op 

wachten. Deze coalitievorming duurt wel erg lang. 

Er wordt een werkgroep gevormd over het sociale domein die Jan Steven van Dijk 

ondersteunt. In die werkgroep komt dit onderwerp vast aan de orde. 

 

10 Sluiting 

Om 21:45 uur sluit Amanda haar laatste vergadering als voorzitter van de afdeling 

Hollands Kroon van de PvdA. 

 


