
 
JAARVERSLAG 2016: ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Geachte aanwezige leden, 

Het laatste ALV was in april 2016, vanaf dit jaar houden we de Algemene Ledenvergadering aan het 

begin van ieder jaar, in januari of februari. 

In 2016 hebben we als bestuur vervolg gegeven aan de zoektocht naar nieuwe leden, zodat de 

ondersteuning van onze fractie wordt verbreed en verbeterd. Na een aantal avonden te hebben 

georganiseerd, hebben we slechts één (weliswaar zeer gewaardeerd) nieuw lid gevonden. Deze 

manier van ledenwerving blijkt onsuccesvol, vandaar dat we in 2017 de ledenwerving een nieuwe 

impuls gaan geven. 

2016 stond bestuurlijk in het teken van een bestuurswissel, ingegeven door het vertrek van Ruben als 

raadslid. In goed overleg met de griffie en de betreffende ambtenaren hebben we op 10 november 

afscheid genomen van Ruben als raadslid. Mooie woorden van onze burgermeester Marianne 

Schuurmans, en mooie woorden van de overige raadsleden vielen Ruben ten deel, waar we als partij 

trots op zijn. We zijn enorm blij dat Ruben is ingegaan op onze vraag om ons bestuur te komen 

versterken.  

Wij als bestuur moesten op zoek naar vervanging voor Ruben in de raad. Zoals de regels dat 

voorschrijven, zijn wij de kieslijst langs gegaan en hebben wij goede gesprekken gevoerd met Philippe 

Versteeg en Dennis Neijenhuis, als respectievelijk nummer 6 en 7 van onze kieslijst van 2014. Nadat 

zij te kennen hadden gegeven om ervoor te kiezen om het aanbod van het raadslidmaatschap niet te 

accepteren, kwam de vraag bij Peter Houtsma te liggen.  

Peter accepteerde het raadslidmaatschap, waardoor wij als bestuur onze partijvoorzitter verloren. 

Peter heeft bij ons duidelijk gemaakt dat hij ervoor kiest om raadslid te zijn tot aan de verkiezingen in 

2018, en dat hij heel graag het partijvoorzitterschap wil voortzetten vanaf die periode. Vervolgens 

hebben we in overleg de keuze gemaakt om Frank Heijmen het partijvoorzitterschap tijdelijk van 

Peter over te laten nemen, tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. 

Verder stond 2016 voor ons in het teken van het opleveren van de nieuwe website van 

lingewaard.NU, welke gelanceerd is op een uitermate geslaagd jaarfeest bij René en Katie thuis. Als 

vervolg op de website is een communicatieplan opgesteld, waardoor we wekelijks ons doen en laten 

communiceren aan iedere geïnteresseerde. 

Financieel staan we er goed voor. Doordat we zorgvuldig zijn in het kiezen van onze uitgaven, en de 

afgesproken bijdrage van onze fractieleden/wethouder hebben we een relatief zeer groot bedrag 

gereed om in te zetten voor de verkiezingen. 

Vooruitkijkend naar 2017 zal het bestuur zich inzetten om de aanloop naar de verkiezingen goed 

voor te bereiden en uit te voeren. Verder richten we ons op het blijvend werven van nieuwe leden en 

zullen we op 31 mei een event organiseren, waardoor we dit doel proberen te verwezenlijken. Ook 

zetten we in op het vergroten van onze zichtbaarheid door onder andere de raadsvergaderingen 

opnieuw te gaan uitzenden. 

Vanuit het bestuur wensen wij iedereen veel succes en een positief 2017! 


