Gelderland
Algemene Ledenvergadering
Verslag 22 april 2022 – 17.30 – 19.00u
Gebouw “Stoom” aan de Vlijtseweg 114 in Apeldoorn
1. Opening om 17.30u - Jeroen de Jong (voorzitter)
Jeroen de Jong opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom bij deze eerste fysieke
ledenvergadering sinds het begin van de Coronacrisis. Jeroen staat stil bij de dienstbaarheid die veel
leden de afgelopen (verkiezings)tijd hebben getoond. Ondanks de winst of verlies van de partijen
heeft iedereen zijn uiterste best gedaan. Daarnaast refereert Jeroen aan “Dancing in the Dark” van
Bruce Springsteen: de essentie past bij de bijeenkomst van vandaag. Er zijn veel mensen die vinden
dat we veel meer potentie hebben als CDA en het jammer vinden dat we dat niet laten zien; we
zouden meer dansen in het zonlicht. Er zit ook een andere zin in; het vuur kan niet beginnen zonder
vonk. Vandaag zullen we een vonkje initiëren door het laten zien van diverse fantastische verhalen
van campagnes.
Tot slot meldt Jeroen dat nog voor de zomer een groep CDA’ers uit afdelingen waar de campagne
succesvol is verlopen bijeen zal worden gebracht om enerzijds goede praktijken uit te wisselen maar
bovenal om te laten zien wat voor moois er in Gelderland is gebeurd.
Huishoudelijk deel
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2021
Het verslag wordt zonder wijzingen door de ALV vastgesteld.
3. Jaarrekening CDA Gelderland - Elaine van Haaren (Penningmeester)
Penningmeester Elaine van Haaren ligt de Jaarrekening 2021 toe:
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Er zijn geen vragen uit de zaal aangaande de inkomsten en uitgaven. De ALV stemt in met het
doteren van € 12.549,-- aan het Verkiezingsfonds. Daarnaast stemt de ALV in met het doteren
van € 5.600,-- aan het Campagnefonds.
De Kascommissie doet verslag van haar bevindingen. Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd en de financiële verantwoording is helder en navolgbaar opgesteld.
De ALV keurt de Jaarrekening 2021 van CDA Gelderland goed. Goedkeuring hiervan strekt de
penningmeester tot decharge voor het door haar gevoerde beheer en het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid.
4. Herbenoeming penningmeester – Jeroen de Jong (voorzitter)
De 1e termijn van de penningmeester Elaine van Haren loopt af; Elaine stelt zich verkiesbaar voor een
tweede termijn. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.
Bij acclamatie benoemt de ALV Elaine van Haren tot bestuurslid van CDA Gelderland met de functie
van Penningmeester.

5. Afscheid

Patricia Hoijtink en Jannie van den Hul hebben afscheid genomen van de Burgemeesterscommissie.
Jeroen bedankt hen voor hun inzet.

6. Terugblik Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Hans te Lindert uit Aalten en Bertie Hendriks uit Epe nemen de ALV mee op een korte terugblik naar
de Gemeenteraadsverkiezingen uit maart 2022 die voor beide afdelingen heel positief verlopen zijn.
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7. Voorstellen commissies PS/WS-verkiezingen 2023
Het Algemeen Bestuur van CDA Gelderland heeft diverse commissies samengesteld om te komen tot
een kandidatenlijst voor zowel de verkiezingen van Provinciale Staten als de Waterschappen.
Daarnaast is een commissie samengesteld die zich zal buigen over het verkiezingsprogramma van
zowel PS als WS. De commissies zijn als onderstaand en worden voorgesteld aan de ALV:
Programmacommissie Provinciale Staten
Ria Aartsen
Robert Crol (voorzitter)
Theo van Goch
Elaine van Haren
Bert Komdeur
Stephan Nienhuis
Daisy Vliegenthart

Selectiecommissie Provinciale Staten
Joyce van Beek
Belinda Elfrink
Hilde Haverkamp
Joost Langhout
Hans-Martijn Ostendorp (voorzitter)
Gerrit Rutgers
Marleen Sanderse

Programmacommissie Waterschappen
Johan Vennevertloo
Lijsttrekkers waterschappen

Selectiecommissie Waterschap
Rijn en IJssel
Henk Driessen
Anna Ermers (voorzitter)
Johannes Goossen

Selectiecommissie Waterschap
Rivierenland
Ada Boerma
John van Meeteren
Bert Roelofs (voorzitter)
Engelina van Steenbrugge
Johan Vennevertloo
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Selectiecommissie Waterschap
Vallei en Veluwe
Andre Baars (voorzitter)
Asje van Dijk
Roel Kremers

8. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen meer uit de zaal. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit om
onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Liza Kozlowska
Secretaris CDA Gelderland
1 juni 2022
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