
 

 

 

 

Jaarverslag 2014 
 
Status ledenaantal 
Per 31 december 2013: 138 leden 
Per 31 december 2014: 135 leden 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2014 zijn er zeven bestuursvergaderingen gehouden, deze vonden plaats in januari, februari, april, 
mei, juni, september en december. Dit was iets vaker dan gemiddeld in verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de bestuursvergaderingen is er (in de regel) een fractielid 
aanwezig als afgevaardigde vanuit de fractie. Daarnaast is er een werkoverleg geweest in oktober. 
 
Ledenvergaderingen 
In 2014 zijn er twee algemene ledenvergaderingen gehouden. 
 
De voorjaarsledenvergadering vond plaats op 13 mei 2014. Tijdens deze vergadering hebben we 
afscheid genomen van fractielid Harry de Boer en bestuurslid (penningmeester) Aat Heikoop. Beide 
heren hebben een bijzonder lange staat van dienst. Eugène Romijnders is benoemd als nieuw 
bestuurslid in de rol van penningmeester. Na afloop van de vergadering is er met de aanwezige leden 
een inventariserend gesprek geweest over de wijzigingen in de zorg. 
 
De najaarsledenvergadering vond plaats op 4 november 2014. Tijdens deze vergadering is Eveline 
Spronk benoemd als bestuurslid. Ook zijn de congresstukken voor het ledencongres van 
22 november 2014 besproken. Het ging om eventuele wijzigingen in de Uniefundering en de 
Partijstructuur. 
 
Overige bijeenkomsten 
Tijdens de fractievergaderingen is er (in de regel) een bestuurslid aanwezig als afgevaardigde vanuit 
het bestuur. 
 
Naast de reguliere vergaderingen is er door fractie en bestuur in maart een evaluatievergadering 
geweest van de (campagne voor de) gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Een afvaardiging van het bestuur en de fractie bezocht de Uniecongressen op 1 februari, 21 juni en 
22 november.  
 
Commissies 
Ter voorbereiding op de verkiezingen waren er door het bestuur twee tijdelijke commissies 
aangesteld. Deze zijn eind maart (na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen) weer opgeheven. 
 
Commissie Verkiezingsprogramma: Bertil van Kolthoorn (voorzitter), Jenny van de Weg, Han Dickhof, 
Willem Krooneman. 
Campagnecommissie: Han Dickhof (voorzitter), Jenny van de Weg, Willem Krooneman, Benny 
Bosman, Cor Wijnolts, Eveline Spronk, Bertil van Kolthoorn. 
 
Bestuursleden 
Het bestuur bestaat op 31 december uit: Eva Petra Simon (voorzitter), Fenny den Boer (secretaris), 
Eugène Romijnders (penningmeester), Bertil van Kolthoorn (algemeen bestuurslid), Eveline Spronk 
(algemeen bestuurslid). 
 

Fenny den Boer-van der Heiden, secretaris 


