
 

 

Conceptnotulen notulen AAV 15-04-2019 

Afwezig met bericht: 

- Cor Pater 

- Jolanda de Witte 

- Kees Merkus 

- Sabine Schipper 

- Patrick Gommans 

Aanwezig: 

- Erik van Antwerpen 

- Frank Trijsburg 

- Otto de Klerk 

- Wim van der Does 

- Cynthia van der Graaf 

- Arjan van der Graaf 

 

1. Notulen AAV 3 december 

Goedgekeurd, zonder verdere opmerkingen. 

 

2. Financieel jaarverslag 

Cor Pater wegens verblijf in het buitenland afwezig.  Het lijkt er met de aangeleverde 

financiële documenten op dat alle kosten op campagnekosten zijn geboekt. Het bestuur 

heeft de overzichten ontvangen en globaal doorgelopen. Er zijn verder geen opvallende 

zaken uit de stukken naar voren gekomen. 

 

Goedkeurend verslag kascommissie ontbreekt tot op heden. Jolanda en Erik zitten 

momenteel in de kascommissie. Erik mag, als voorzitter, deze taak officieel niet vervullen 

vanwege de controlerende rol van de kascommissie op het bestuur. 

Dit punt is reeds in eerdere overleggen aangekaart. Er is nog geen verdere actie 

ondernomen. 

Cynthia en Arjan maken samen het verslag kascommissie. Verdere uitleg over het 

goedkeurend verslag, financiële overzichten en overdracht in overleg met Cor. 

De vergadering machtigt het bestuur decharge van de penningmeester verder af te handelen 

met inachtneming van het verslag van de kascommissie. 

 

Afrondend is er akkoord gegeven voor het aftreden van penningmeester Cor Pater. 

 



3. Bestuursmutaties 

a. Akkoord bestuur op aantreding Otto als secretaris. 

b. Aftreden Cor Pater. Mogelijk nog bloemen overhandigen als bedankje? 

Erik neemt de taak van waarnemend penningmeester op zich met unanieme 

instemming van de vergadering. 

 

4. Evaluatie PS campagne 

Hoogtepunt was het bezoek van de fractievoorzitter van Zuid-Holland. Flink wat flyers zijn 

overgebleven. Flyeren station Zwijndrecht ging niet door vanwege schietpartij in tram 

Utrecht 18 maart.  

 

5. Verkiezingen Europees Parlement 2019 

Verkiezingsdatum 23-05-2019. Weinig animo binnen bestuur voor activiteiten mede 

vanwege het vrij uitdrukkelijke partijstandpunt ten opzichte van andere partijen. Voorstel om  

bijvoorbeeld een uur te flyeren bij station of plaatsen van advertentie (in De Brug, dag voor 

verkiezingen 22-05-2019, uiterlijk 08-05-2019 indienen verzoek).  

Frank wil daarnaast afwachten waar landelijk mee komt voor de campagne. 

 

6. Facebook toegang en overleg (semi-onderdeel van punt 5) 

o Lennart toegang ontzeggen. 

o Frank toevoegen als beheerder. 

Gaat Frank bespreken met Sabine. 

Weer kwam ter tafel dat het bestuur ook inhoud moet kunnen plaatsen. 

Sabine wil van de taak voor het plaatsen af, maar tot op heden zijn er geen taken 

overdragen. Verder overleg is nodig. Het maken van onderlinge afspraken is nodig. 

Communicatiestrategie vaststellen en wijze waarop we leden aanspreken. Frank zegt 

politieke zaken zijn puur voor de fractie, maar Wim wil wat dat betreft graag in overleg een 

goede balans vinden. 

Erik stelt voor een bestuursvergadering te houden samen met Sabine om de 

communicatiestrategie en verantwoordelijkheden vast  te stellen. 

7. Rondvraag 

Dodenherdenking. Sabine en Erik leggen bloemen in Zwijndrecht en Frank en Otto in 

Heerjansdam. Otto gaat op korte termijn doorgeven aan Wim of hij zaterdagavond 4 mei 

beschikbaar is. 

Sabine heeft meer informatie over de bloemist. Waarschijnlijk is het Den Dekker voor de 

bloemen. Frank en Wim vragen dat na bij Sabine. 

 

 

 

 

 


