
 

 

 

 

Beste PvdA-leden, 

Wij nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op: 

  

 Maandag 25 augustus, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) 

 Locatie: kantine van MEC ’07, Gemeentelijk Sportpark Maurik,  Driesweg 17  

 

Programma: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Uitreiking jubileumspeldjes aan mevrouw Blommaert en de heer Hommes vanwege 25-jarig lidmaatschap 

van de partij. 

4. Goedkeuring door de leden van het verslag van de algemene ledenvergadering van 28 april 2014. Het 

verslag is bijgevoegd bij de email of te lezen op www.pvdaburen.nl. Wilt u een papieren exemplaar dan kunt 

u dit aanvragen via lindavanrooijen@pvdaburen.nl of via telefoonnummer 06 22772057. 

5. Voorstel afgevaardigden gewest. Alle leden kunnen zich hiervoor kandideren. U kunt zich hiervoor opgeven 

tot uiterlijk 18 augustus a.s. via email lindavanrooijen@pvdaburen.nl. 

Het bestuur stelt voor: 

a. Alhard Hungerink 

b. Linda van Rooijen (plaatsvervanger) 

6. Activiteitenplan 2014/2015. Het bestuur presenteert de kaders van het activiteitenplan dat ze graag samen 

met de leden verder wil invullen. Onderdelen van het activiteitenplan zijn het ombudsteam, de permanente 

campagne, communicatie naar en tussen de leden,  

7. Rondvraag 

8. Sluiting (uiterlijk 21:45 uur) 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje wat na te praten. 

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA het landelijk niet zo goed gedaan. De afdeling 

Buren daarentegen heeft na een intensieve campagne een fantastisch resultaat behaald. Behoud van het aantal 

zetels in de gemeenteraad is een unieke prestatie te noemen. 

Helaas heeft dit er niet toe geleid dat we bestuursverantwoordelijkheid konden nemen. Wij zullen vanuit onze 

rol in de oppositie blijven vechten voor onze standpunten en idealen. Dat is onze fractie wel toevertrouwd.  

Het motto voor de komende periode wordt dichter bij de bewoners en niet alleen in verkiezingstijd. Permanent 

zichtbaar zijn dus. Daar kunt u als lid van onze partij een belangrijke rol in spelen. Binden en verbinden van 

mensen, daar gaat het om. In deze vergadering willen wij samen met u het activiteitenplan vorm geven. Uw 

aanwezigheid deze avond is daarom essentieel. Graag tot ziens op 25 augustus. 
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Met vriendelijke groet, 

Bestuur Pvda Buren 

 

Indien het voor u lastig is om op eigen gelegenheid te komen dan zorgen wij ervoor dat u wordt opgehaald. 

Laat ons dit even ruim van tevoren weten via lindavanrooijen@pvdaburen.nl of telefoonnummer 06 22772057. 
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