
 

 
 
 

Jaarverslag 2017 
 
Status ledenaantal 
Per 31 december 2016: 146 | Per 31 december 2017: 161 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2017 zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Deze vonden plaats in januari, februari, april, juni, 
augustus, september, oktober en november. Tijdens de bestuursvergaderingen is er (in de regel) een 
fractielid aanwezig geweest als afgevaardigde vanuit de fractie. Daarnaast vonden er diverse 
informele overleggen plaats, vanwege de extra drukte die de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
met zich meebrachten.  
 
Ledenvergaderingen 
In 2015 zijn er 2 algemene ledenvergaderingen gehouden. 
 
De voorjaarsledenvergadering vond plaats op 16 februari 2017. 
Tijdens deze vergadering is het financieel jaarverslag vastgesteld. Ook werd Bertil van Kolthoorn 
herbenoemd als bestuurslid. Het bestuur stelde verder voor om een selectiecommissie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in het leven te roepen met als voorzitter Ruilof van Putten. Dit voorstel 
werd door de leden aanvaard. Ook werden de profielschetsen voor de fractie, fractieleden en 
fractievoorzitter goedgekeurd. Er is oriënterend gesproken over de totstandkoming van het nieuwe 
verkiezingsprogramma.   
 
De najaarsledenvergadering vond plaats op 23 november 2017. 
Tijdens deze vergadering heeft de selectiecommissie (bestaande uit Ruilof van Putten, Wim Evers en 
Jannine van der Pol tot sept. 2017) haar adviesrapportage voor de kandidatenlijst gepresenteerd. Er 
zijn door de leden geen amendementen op de voorgestelde kandidatenlijst ingediend. Ook het 
verkiezingsprogramma werd op deze vergadering gepresenteerd. Een team bestaande uit Fenny den 
Boer (vz), Han Dickhof, Willem Krooneman en Elianne Korevaar heeft dit programma geschreven. Er 
zijn door de leden geen amendementen op het verkiezingsprogramma ingediend. De kandidatenlijst 
en het verkiezingsprogramma zijn vervolgens door de leden vastgesteld.  
 
Overige bijeenkomsten 
Tijdens de fractievergaderingen is er (in de regel) een bestuurslid aanwezig als afgevaardigde vanuit 
het bestuur.  
 
Het bestuur is betrokken geweest bij de selectiecommissie, verkiezingsprogrammacommissie en de 
campagnecommissie. Namens het bestuur was Eveline Spronk betrokken bij de selectiecommissie, 
Elianne Korevaar was lid van de verkiezingsprogrammacommissie en Bertil van Kolthoorn van de 
campagnecommissie.  
 
In het kader van de verkiezingen zijn er verder diverse inputbijeenkomsten geweest met leden, 
experts en inwoners.  
 
Bestuursleden 
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit: Eveline Spronk (voorzitter), Elianne Korevaar 
(secretaris), Eugène Romijnders (penningmeester) en Bertil van Kolthoorn (algemeen bestuurslid). 


