
Algemene Ledenvergadering Lokaal Alternatief  

Dinsdag 1 juni 2010 

Gemeentehuis Duiven 

 

Aanwezig: Jan Hendriks (voorzitter), Wim Möller, Tjerk Holland, Ton de Vlieger, Theo 

Janssen, Bert Aleven, Hans Knuiman, Ben Stender, Martien van Diek, Gery Stevens, Henk 

Derksen, Wiet van Diek, Theo van Ditshuizen, Willem Eijkels, Sjoerd Geurts, Harry Derksen, 

Clemens Koning, Piet Dijkstra, Piet Arends, Dorothé van Dalen, Pieter van Nispen, Harry 

Keultjes, Anton Seggelinck, Miriam van Ditshuizen en Sjoerd Bloemberg (Notulist). 

 

- Opening: De voorzitter opent de vergadering. 

- Mededelingen: Gery Stevens stelt zich als nieuwkomer kort voor.  

- Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2009 wordt 

goedgekeurd. 

 

- De voorzitter leest het jaarverslag van Lokaal Alternatief voor. 

 

- PR: Clemens verwoordt de PR evaluatie. Dorothé neemt daarna het woord. Ze legt 

haar rol als ambassadeur van Lokaal Alternatief uit. Dorothé gaat de fractie bijstaan 

in de interne externe communicatie.  

De website wordt vernieuwd. De optie om de huidige website met achterhaalde 

informatie wordt meegenomen door het bestuur. 

 

- De penningmeester komt met het financiële verslag van 2009. Op dit moment is er 

een liquiditeitsoverschot van €793,40. 

De domeinnamen van de oude partijen blijven in tact. Net als de namen bij de KvK 

blijven bestaan. Er wordt een klein bedrag op beide rekeningen gezet om de jaarlijkse 

kosten te kunnen betalen.  

 

- Definitief bestuur: De namen die vooraf zijn genoemd worden ook daadwerkelijk 

benoemd. Wim Möller wacht nog even met een definitief ‘ja’. Verder gaat het om Jan 

Hendriks, Clemens Koning, Theo Janssen, Piet Dijkstra en Martien van Diek.  

Er wordt gevraagd naar de mogelijkheden om jonger of nieuwer bloed te betrekken 

bij het bestuur en of hier naar gezocht is. Het laatste is het geval. Feit blijft dat er niet 

veel mensen in de rij staan voor een dergelijke functie. Vanuit de bezoekers komen 

toch suggesties voor de toekomst. Deze mensen kunnen worden benaderd en 

kunnen meedraaien om volgend jaar wellicht aan te treden.  

Een andere vraag: Kan een fractielid ook bestuurslid zijn? Alleen bij een tekort is dit 

een optie.  

De intentie wordt uitgesproken om verjonging te zoeken. 

 

- Benoeming kascommissie: Wim Eijkels en Pieter van Nispen worden benoemd met 

Gery Stevens als reserve. 

 

 

 



- Achterban- en fractievergaderingen: Deze zijn tot dusver matig bezocht. Inmiddels 

hebben achttien mensen zich opgegeven voor het ontvangen van de verschillende 

stukken. De gegevens van deze mensen zijn naar het secretariaat van het 

gemeentehuis gestuurd. 

Om meer opkomst te krijgen is het een goed idee om de data van de betreffende 

vergaderingen in de Duiven Post te zetten. Verder is proactieve mailing een zeer 

goede optie. 

 

- Lidmaatschap VPPG: De voorzitter stimuleert het bijwonen van de congressen van de 

VPPG. 

- Jan, Sjef (?) en Harry Keultjes gaan zeer waarschijnlijk naar de bijeenkomst van 

Samenwerking Lokale Partijen. 

 

Rondvraag:  

 

• Harry Keultjes vraagt naar nieuwe visitekaartjes voor de fractieleden. 

• Daarnaast vraagt Harry wat te doen met de prepaid telefoontjes.  

• Anton Seggelinck: Verhogen contributie naar bijvoorbeeld €2,50 p.m. Vraag is of de 

leden dit accepteren. Ton de Vlieger geeft aan dit de leden via mailing te vragen. 

• Sjoerd Geurts geeft aan waarom hij in het najaar van 2009 een stap teruggedaan 

heeft. 

• Harry Derksen en Sjoerd Bloemberg bedanken de actieve leden van Lokaal Alternatief 

voor de samenwerking en wensen hen voor de toekomst heel veel succes. 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en hij nodigt iedereen uit voor een drankje. 


