
Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Lokaal Alternatief, 05 juli 2012, aanvang 

20.00 uur, Dorpshuis Groessen, St Isidorusplein 4. 

 

 

Voorzitter Wim Möller heet de aanwezigen hartelijk welkom en hoopt ondanks de kleine opkomst op 

een constructief en zinvolle bijeenkomst. 

 

Vaststelling agenda 

 

Agenda wordt goedgekeurd door de aanwezigen. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 28-06-2011 

 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

Ingekomen stukken 

 

Geen. 

 

Jaarverslag  

 

In het voorgaande jaar is er veel gebeurd. Betreurenswaardig is te moeten vermelden het overlijden 

van onze leden (oud voorzitter Gemeentebelangen) Dhr. Jan Staring en Dhr. v. Nuchteren. Dat zij 

mogen rusten in vrede. 

 

Enkele voor ogen staande doelen afgelopen jaar waren het bevorderen van interne en externe 

communicatie in de brede zin van het woord, het aantrekken van kiezers en betrekken jongeren 

binnen onze gemeenschap 

 

Onder het motto “Is goed genoeg” zijn en worden er speciale trainingen georganiseerd op gebied van 

sociaal medium welke eendrachtig door de fractie en bestuur worden bijgewoond en zeker een 

positieve bijdrage levert aan een constructieve samenwerking tussen fractie en bestuur. Het komt de 

motivatie enkel ten goede en draagt bij tot verdere stimulering om te werken aan die speerpunten 

welke wij voor ogen hebben. 

 

Er is nog heel veel werk te verrichten op weg naar een goede interactie met de Duivense, Groessense 

en Loose bevolking en het optimaliseren van een goed functionerende lokale politieke partij.  

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat we op de goede weg zijn. Ondanks alle 

hobbels welke wij op ons pad zijn tegengekomen en zeker nog tegen zullen komen, zien we de 

toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 

 

 

Financiële verantwoording 2011. 

 

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 135 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 is het eerste jaar dat er het hele jaar met één kas gewerkt na de overboekingen van 

Lijst Groessen en Gemeentebelangen in voorgaand kalenderjaar. Dit maakte het werk voor de 

penningmeester eenvoudiger en overzichtelijker. 

Bij sluiting van het kalenderjaar 2011 had Lokaal Alternatief een positief saldo van €XX,XX 



 

Vaststellen contributie 2011 / 2012. 

 

Contributie blijft ongewijzigd €10,- per jaar. 

 

 

Verslag kascommissie. 

 

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

bevonden.   

 

Benoeming kascommissie. 

 

Gery Stevens en Theo Nass, met als reserve Pieter van Nispen. 

 

Bestuursbenoeming aftredend en herkiesbaar Theo Janssen en Clemens Koning. 

 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij de secretaris. 

De Leden gaan akkoord met de herverkiezing van Theo Janssen en Clemens Koning. 

 

• Extra agendapunt: Voordracht erelidmaatschap Jan Hendriks 

 

Op voorstel van het bestuur is oud-voorzitter Jan Hendriks voorgedragen als eerste erelid van Lokaal Alternatief. Niet 

alleen zijn grote verdienste in het verleden, maar zeker ook al zijn genomen verantwoordelijkheden en sturing bij de 

totstandkoming van onze huidige partij en de opstart naar deze succesvolle partij, geeft alle reden om Jan Hendriks 

voor te dragen.   

 

Het voorstel is door de leden per acclamatie aangenomen en door voorzitter Wim Möller symbolisch bekrachtigd 

met een mooie fles wijn. 

 

Rondvraag 

 

Aanwezigen spreken het vertrouwen uit naar Bestuur en Fractie voor de wijze waarop beide 

gezamenlijk omgaan met het gedachtegoed van Lokaal Alternatief. 

 

 

 

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. 

 


