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Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling ’s-Hertogenbosch 

Datum: 18 maart 2014 

Plaats: De Slinger, ’s-Hertogenbosch 

 

1. Opening en welkom 
Voorzitter Deniz Özkanli opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 november 2013  

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Zie voor afmeldingen en aanwezigheid de bijlage. Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. Bestuurszaken: 
- Vaststellen jaarverslag 2013 

Het jaarverslag 2013 wordt vastgesteld. 

- Vaststellen jaarrekening 2013 

Gert-Jan van Rooij meldt dat de kascommissie (bestaande uit voorzitter Gert-Jan van 

Rooij en Reinier van Berge Henegouwen) de boeken heeft gecontroleerd. De 

jaarrekening 2013 wordt vastgesteld. De ALV verleent de penningmeester, Monique 

Verboven, decharge.  

- Kiezen nieuw lid kascommissie 

Reinier van Berge Henegouwen is beschikbaar als voorzitter van de kascommissie. 

Minke Oskam meldt zich als nieuw lid voor de kascommissie. De ALV gaat akkoord. 
Voorzitter Deniz Özkanli dankt Gert-Jan van Rooij voor zijn deelname in de 

kascommissie de afgelopen twee jaar. 

- Zittingstermijn bestuur  

Het afdelingsbestuur is op de ALV in oktober 2012 gekozen voor een periode van 2 

jaar, dus in het laatste kwartaal van 2014 zou weer een bestuursverkiezing plaats 

moeten vinden. Het bestuur vindt het aflopen van de bestuursperiode in een 

verkiezingsjaar niet wenselijk omdat er veel belangrijke zaken moeten gebeuren; het 

is verstandig dat het zittend bestuur het hele traject tot de 

gemeenteraadsverkiezingen kan uitvoeren. Het bestuur stelt daarom aan de ALV 

voor om de bestuursverkiezing een kwartaal uit te stellen, dat wil zeggen in het 
eerste kwartaal van 2015 in plaats van in het laatste kwartaal van 2014. De ALV 

stemt hiermee in. 

 

6. Gewest en landelijk  

- Terugkoppeling congres 15/16 februari 2014  

Het landelijk PvdA-congres heeft plaatsgevonden op 15 en 16 februari in Breda. 

Reinier van Berge Henegouwen is namens onze afdeling congresafgevaardigde. Hij is 

vandaag helaas niet aanwezig om een terugkoppeling te geven. Jeannette van der 

Sanden vertelt wat er op het congres aan de orde is geweest: Er zijn wijzigingen in de 

statuten en reglementen vastgesteld, het programma en de kandidatenlijst voor de 
Europese verkiezingen zijn vastgesteld, het beleidsverslag van het partijbestuur en 
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van de JS zijn vastgesteld en er is een gedeeltelijk nieuw partijbestuur gekozen. 

Verder waren er toespraken en werd er gedebatteerd over een uitweg uit de crisis, 

over ledendemocratie en over integriteit. Inke Katoen meldt dat veel congresgangers 

in de pauze gingen canvassen in Breda. Joke Smits meldt dat er ook workshops en 

bijeenkomsten waren zoals van het PvdA netwerk handicap en beleid. Voorzitter 

Deniz Özkanli zal navragen bij Reinier van Berge Henegouwen of er nog relevante 

zaken over het congres te melden zijn.  

- Kiezen afgevaardigden 

Rob Bots, Jan Vos en Riekie van de Wetering hebben zich herkiesbaar gesteld als 
afgevaardigde voor de gewestelijke vergadering en Wylfries Saebu stelt zich ook 

kandidaat. Alle 4 de kandidaten zijn door de ALV gekozen als gewestelijk 

afgevaardigde voor de komende twee jaar. 

Jan Vos heeft zich herkiesbaar gesteld als plaatsvervangend afgevaardigde naar het 

congres. Hij is door de ALV gekozen. Jeannette van der Sanden wordt gevraagd als 

afgevaardigde voor het congres. Zij is door de ALV gekozen. Ook deze 2 functies zijn 

voor een periode van twee jaar. 

 

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2014:  

 
Het bestuur informeert de ALV over de stand van zaken rond de kandidatenlijst. Na de eerste 

kandidaatstellingsronde in het najaar van 2013 volgt in mei een nieuwe ronde vanwege 

uitstel van de verkiezingen naar 19 november 2014. Als de adviescommissie kandidaatstelling 

de gesprekken met sollicitanten heeft afgerond adviseren zij in juni het bestuur over de 

kandidatenlijst. Het bestuur maakt dan een ontwerpkandidatenlijst die op de ALV van 10 juli 

wordt vastgesteld. 

Gert-Jan van Rooij vraagt of bestaande kandidaten zich opnieuw moeten kandideren. 

Antwoord: Nee, de commissie zal hierover nog communiceren. 

Jacques van der Bijl vraagt of er ook kandidaten uit Vinkel en Nuland komen. Antwoord: De 

nieuwe kandidaatstellingsronde is bedoeld om geïnteresseerden uit die kernen de kans te 
geven zich te kandideren, maar of er kandidaten komen is afwachten. De afdeling is al wel op 

bezoek geweest in Vinkel en Nuland en heeft contact met het afdelingsbestuur van Oss/ 

Maasdonk. Er zijn wel PvdA-stemmers in Vinkel en Nuland, maar geen PvdA-leden. Uiteraard 

gaan we daar ook campagne voeren. 

 

Wat betreft het verkiezingsprogramma meldt het bestuur dat de programmacommissie al 

ver gevorderd is met het programma. Zoals afgesproken krijgen de leden de mogelijkheid om 

te reageren op het verkiezingsprogramma als dat in concept klaar is, dat zal in mei zijn. Over 

de beste vorm wordt nagedacht, het concept bijvoorbeeld op aanvraag beschikbaar stellen 

voor de leden. De reacties van de leden worden gebruikt voor het 
ontwerpverkiezingsprogramma dat het bestuur aan de ALV op 10 juli voorlegt.  

In reactie op vragen meldt de voorzitter verder dat bij het maken van het programma en in 

aanloop naar de campagne ook contact is met afdelingen die het bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart goed hebben gedaan en met afdelingen die ook met 

herindeling te maken hebben en natuurlijk ook met de landelijke campagnecoördinator.  

 

8. Van de fractie 

Fractievoorzitter Lisette van der Swaluw vertelt over zaken die momenteel spelen, zoals de 

discussie over het theater, het verschuiven van de betalingstermijn van uitkeringen, de put 

op de markt.  
Ruud Rottier en Annemiek Toonen melden dat verschillende onderwerpen, waaronder het 

theater, ook verkiezingsissues zullen zijn en dat heldere standpunten in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van groot belang zijn. De afdelingsvoorzitter onderschrijft het 
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belang van een strategische positionering van de PvdA, het bestuur gaat zich daarover 

beraden, ook in overleg met de fractie, ook Rottier en Toonen zijn welkom om mee te 

denken.  

 

9. Aankondiging datum volgende ALV 

Op 10 juli 2014 is de algemene ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma en de 

kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen worden vastgesteld. Uiterlijk twee 

weken voor de ALV zijn alle stukken beschikbaar voor de leden. 

 
10. Rondvraag / wvttk 

- 28 maart: Biebdebat over het onderwerp: ‘Kun je participeren leren?’ 

- 28 maart: voor de voorstelling ‘Rule’ in theater Artemis is een vrijkaartje beschikbaar 

voor iemand van de afdeling, onderdeel van Festival Cement.  

- 17 mei: open dag in het Paleiskwartier met o.a. architectuurrondleiding. 

- In april biedt de VrijwilligersAcademie in Den Bosch workshops aan voor vrijwilligers uit 

buurtwerk en zorg en welzijn. Er zijn mogelijkheden voor PvdA-vrijwilligers om te gaan.  

 

11. Discussie over verkiezingprogramma  

Onder leiding van wethouder Jeroen Weyers is met de leden gesproken over onderdelen uit 
het concept verkiezingsprogramma die betrekking hebben op de thema’s jeugd, onderwijs, 

sport en cultuur. Aan bod kwamen o.a. de bibliotheek, de Muzerije, zwemvoorzieningen, 

schooluitval, doelgroepenbeleid en jongerenwerk. 

 

12. Sluiting 

Om 22.05 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Bijlage 

 

Aanwezig Afgemeld 

Deniz Özkanli Els Lemmens Joep van Vugt 

Albert Oostra Lisette van der Swaluw  Ingrid Claessens 

Margreet van Dijl-Glas Paul Lensen  Margreet Rookmaker 

Jeannette van der Sanden Jeroen Weyers  Marian de Vaan 

Jan Vos Monique Verboven  Steven Einmahl 

Inke Katoen Annemiek Toonen  Mevr. J. Heymeijer-Gimbrere 

Joke Smits   Ad Mol 

Gert-Jan van Rooij   Mevr. J. Meijer-Faber 

Pieter Bisschop   Riekie van de Wetering 

Carla Meijer   Marc Horsten 

Wylfries Saebu  10. Beate van der Ploeg 

Jacques van der Bijl  11. Gé Molenveld 

Ruud Rottier  12. Nico Kersten 

Daniëlle van Elst  13. Anouk Gijsbrechts-Wanmaker 

Menno Wouters  14. Koen Gijsbrechts 

Rob Koolen  15. Christel Vos-Artz 

Hermie van Ommeren  16. Debby Vos 

Hans Hermans  17. Joep Mol 

Minke Oskam  18. Rob Bots 

 


