
 

 

Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

Uitnodiging en agenda 

 

Datum: maandag 31 oktober 2016 om 20:00 uur 

 

Plaats:  Brede school, Julianalaan 3, 8501 HL  JOURE  

(telefoon secretaris op de avond: 06 126 33 88 5) 

  
Uitnodiging 

Beste leden van de afdeling PvdA-DFM. 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling u van harte uit om aanwezig te zijn en deel te 

nemen aan onze aanstaande ledenvergadering op bovenstaande datum, tijdstip en plaats . 

Het bestuur is gelukkig dat Lutz Jacobi heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn. 

Het gedeelte van de vergadering voor de pauze hebben we daarmee gereserveerd voor meer 

inhoudelijke zaken. 

Daarna is er plaats op de agenda voor enkele huishoudelijke zaken. Het is de eerste 

vergadering in een reeks met de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018 op de agenda. 
 
Het bestuur van de afdeling De Fryske Marren van de PvdA 

Guus Verhoef, secretaris 
 

 
Agenda 

Het bestuur van de afdeling stelt de volgende agenda voor (de bijlagen zijn genummerd naar 

de agendapunten): 
 

1. Opening, vaststellen agenda en korte mededelingen 

a. Stand van zaken ambassadeurs 

b. Wisseling fractievoorzitterschap PvdA-De Fryske Marren 

c. Gesprek bestuur en fractie 15 oktober 2016 
 

2. Vragenuurtje aan 2e Kamerfractie / Gemeenteraadsfractie  

De aanwezige vertegenwoordigers liggen verantwoording af.  

Lutz Jacobi vertegenwoordigd de Tweede kamer fractie. De leden van de 

Gemeenteraadsfractie zullen aanwezig zijn. 

We nodigen vooral de leden van de afdeling om vragen te stellen aan onze 

vertegenwoordigers. 
 
P A U Z E  
 

3. Uitgangspunten voor deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Bespreken en vaststellen       (zie bijlage 3.) 

       

4. Jaarstukken 2017 

Bespreken 

a. Concept Jaarplan 2017       (zie bijlage 4a.) 

b. Concept Jaarbegroting 2017     (word ter plekke uitgedeeld) 
 

5. Verslaglegging 

Vaststellen 

a. Ledenvergadering PvdA De Fryske Marren op 24 maart 2016   

(Zalencentrum Sint Nyk)       (zie bijlage 5a.) 

Het definitief concept is al eerder op de website (https://defryskemarren.pvda.nl/) 

geplaatst. 
 

https://defryskemarren.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/457/2014/07/Uitgangspunten-voor-deelname-aan-de-Gemeenteraadsverkiezingen-201825.pdf
https://defryskemarren.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/457/2014/07/jaarplan-2016.pdf
https://defryskemarren.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/457/2014/07/Concept-Verslag-ledenvergadering-24maart2016-PvdA-de-Fryske-Marren1651.pdf
https://defryskemarren.pvda.nl/

