
 

 

 

Uitnodiging en Agenda Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 
Datum: donderdag 29 maart 2018 om 20:00 uur 
 
Plaats: Vergadercentrum St. Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 KA Sint 
Nicolaasga 

Uitnodiging 

 
Het bestuur van de afdeling nodigt haar leden hierbij graag uit voor het bijwonen en deelnemen aan onze 
voorjaarsledenvergadering op de in de aanhef genoemde datum en plaats. We kijken daarbij natuurlijk terug naar de 
resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook hebben we een enkel statutair verplichte 
onderwerpen op de agenda.  
Niet-in-de-laatste-plaats vragen wij uw de aandacht voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Vier van de 5 
zittende bestuursleden stellen hun bestuursfunctie beschikbaar. Dat heeft alles te maken met  de relatief lange tijd dat 
men op die plaats zit. We functioneren als bestuur prettig en collegiaal en willen graag in een voltallig bestuur blijven 
functioneren: dus graag: meld je aan. 
 
Het bestuur van de afdeling PvdA-De Fryske Marren 
 
 
Agenda 
 
Het bestuur van de afdeling stelt voor deze voorjaarsledenvergadering de volgende agenda voor:  
 

1. Opening en vaststellen agenda. 
 

2. Mededelingen 
a. Het aantal leden van de afdeling DFM was op 01maart2018: 178. 
b. Riek v.d. Vlugt is op 21 februari jl. beëdigd als (tijdelijk) lid van de Provinciale Staten van Fryslân. 
c. De vooraankondiging, tevens oproep om bestuursleden is op 03maart naar de leden gestuurd. 
d. Verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017 in De Fryske Marren. 

       (wordt uitgereikt ter vergadering) 
 

3. Terugblik op de campagne voor en de uitslag van de verkiezingen van 21 maart 2018 voor de Gemeenteraad 
van De Fryske Marren. 

 
4. Afscheid van de PvdA-leden van de ‘oude’ raad die niet terugkomen. 

 
5. Verslaglegging 

a. Vaststellen Concept Verslag Ledenvergadering PvdA-DFM van 16 november 2017 (bijlage) 
Zie ook de stukken geplaatst op onze website (https://defryskemarren.pvda.nl/) (tabje ‘de afdeling’, en 
daarna ‘documenten’. 

 
6. Bespreken van het gevoerde beleid van het afdelingsbestuur De Fryske Marren over 2017  

a. Jaarverslag PvdA - afdeling DFM 2017    (bijlage wordt uitgereikt) 
- Bespreken en vaststellen van het verslag .   

b. Financieel Jaarverslag PvdA - afdeling DFM 2017    (bijlage wordt uitgereikt) 
- Verslag van de kascontrolecommissie. 
- Bespreken en vaststellen financieel verslag, bij goedkeuring verlenen van decharge aan 

de penningmeester van het bestuur. 
- Aanvullen van de kascontrolecommissie met een lid. 

 
7. Vragen richting 

a. de gemeenteraadsfractie. 
b. het bestuur van de afdeling. 

 
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden afdeling PvdA-DFM 

Van de huidige vijf bestuursleden zijn er vier om verschillende redenen aftredend: Teunis van der Veen, Guus 
Verhoef, Riek van de Vlugt en Jon Visser.  
Aan kandidaten wordt gevraagd zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de vergadering te melden bij de 
voorzitter van de afdeling Teunis van der Veen (email: tvanderveen@live.nl , telefoon 06 36564361).  
 

9. Rondvraag, nieuwe datum en sluiting 
Volgens het Jaarplan 2018 vindt de najaarsledenvergadering plaats op donderdag 25 oktober 2018. 
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