
Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Lokaal Alternatief, 23 juni 2011, aanvang 

20.00 uur, Dorpshuis Groessen, St Isidorusplein 4. 

 

1 Opening 

 

Voorzitter Jan Hendriks heet allen welkom op deze voor hem persoonlijk toch wel memorabele dag. 

 

2 Vaststellen agenda 

 

Agenda wordt goedgekeurd door de aanwezigen. 

 

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 01-06-2010 

 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

4 Ingekomen stukken 

 

Geen. 

 

5 Jaarverslag 2010 

 

Het afgelopen jaar, juni 2010 - juni 2011, heeft voor de vereniging Lokaal Alternatief vooral in het 

kader gestaan van het samengaan van Lijst Groessen met Gemeentebelangen. 

We beginnen aan elkaar te wennen, en de vereniging krijgt organisatorisch steeds meer vorm. 

 

Afgelopen jaar zijn er ons twee leden ontvallen, Wilfred Rosina en Gradus Broekhuisen, dat zij mogen 

rusten in vrede. 

 

6 Financiële verantwoording 2010. 

 

Om de financiën overzichtelijk en inzichtelijk te houden loopt het financieel verslag niet van 

Ledenvergadering naar Ledenvergadering maar worden kalenderjaren gehanteerd. 

Lokaal Alternatief heeft momenteel 137 leden die contributie betalen, fractieleden en wethouder 

storten maandelijks een aanvullend bedrag in de kas. Daarnaast ontvangen we een subsidie + een 

bijdrage voor scholing van onze raadsleden. 

Afgelopen jaar zijn tevens de gelden van Lijst Groessen en Gemeentebelangen overgemaakt naar de 

kas van Lokaal Alternatief. 

Bij sluiting van het kalenderjaar 2010 had Lokaal Alternatief een positief saldo van €18324,-. 

 

7 Vaststellen contributie 2011 / 2012. 

 

Contributie blijft ongewijzigd €10,- per jaar. 

 

8 Verslag kascommissie. 

 

Pieter van Nispen neemt namens de kascommissie het woord, de stukken zijn gecontroleerd en goed 

bevonden.   

 

 

 

 

 

 



9 Benoeming kascommissie. 

 

Gery Stevens en Pieter van Nispen, met als reserve Harry Derksen. 

 

 

10 Voordracht kandidaat-bestuurslid John de Groot. 

 

John presenteert zich als een westerling die in Duiven is komen voor de rustigere leefomgeving 

waarin hij en zijn vrouw Irene hun kinderen willen laten opgroeien. 

Met de beginnende perikelen rondom de A15 is John zich meer gaan interesseren voor de lokale 

politiek. De vraag of hij naast zijn drukke werkzaamheden als Manager bij Geotronics ook tijd over 

had voor Lokaal Alternatief heeft hem wel verrast maar na overweging was zijn besluit om de armen 

uit de mouwen te steken, en mee te werken aan de bouw van een stabiel Lokaal Alternatief. 

 

11 Bestuursbenoeming, aftredend en niet herkiesbaar Jan Hendriks, aftredend en herkiesbaar 

Wim Möller. 

 

Voorzitter Jan Hendriks heeft te kennen gegeven dat hij na een politieke carrière die in de jaren '70 

begonnen is het tijd wordt voor meer aandacht voor Marie-Theresé en het bedrijf wat ze aan het 

opstarten zijn. Jan is dus niet herkiesbaar als bestuurslid. Wim Möller bedankt namens Lokaal 

Alternatief Jan voor zijn grote inzet, politieke kennis van zaken, zijn eerlijkheid, trouw, vriendschap 

en hulpvaardigheid zullen we echt gaan missen. Gelukkig weten we dat als de nood aan de man is Jan 

altijd een luisterend oor voor ons zal hebben. 

 

Vicevoorzitter Wim Möller is aftredend maar herkiesbaar. 

 

De Leden gaan akkoord met de bestuursvoordracht van John de Groot en herverkiezing van Wim 

Möller. Wim neemt na dit besluit de voorzittershamer over van Jan Hendriks. 

 

12 Rondvraag. 

 

Tijdens de rondvraag ontstaat een levendige discussie waar we nu staan als Lokaal Alternatief. Op PR 

gebied kunnen we nog veel winst behalen, de website wordt goed bezocht maar we blijven sleutelen 

tot we een "perfecte" site hebben. Onze Nieuwsbrief wordt gewaardeerd. In de pers komen we nu 

nog niet geheel tot ons recht.  De rol van de ambassadeurs lijkt na de verkiezingen tot stilstaand te 

zijn gekomen. Belangrijk zal zijn om in het voorjaar van 2012 de marsroute op te gaan richting de 

verkiezingen van 2014. 

 

Het Bestuur geeft aan dat Beleid en Werkplan ook gericht staat op de verkiezingen van 2014 en dat 

we bestuurlijk & organisatorisch op koers liggen. 

 

 

 

Wim Möller bedankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid en nodigt eenieder uit voor een 

consumptie aan de bar. 

 

 

 

Namens Bestuur Lokaal Alternatief, Secretaris Martien van Diek. 

 


