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Algemene Ledenvergadering 

Een goede opkomst op de algemene 

ledenvergadering van 23 maart jl.  

De avond werd door de voorzitter geopend 

met een aantal mededelingen.  

 

 
 

Mededeling bestuur 

Bestuur en fractie werken intensief samen.  

We wonen elkaars vergaderingen bij, we zijn 

een actieve club. Het ledenbestand blijft op 

peil. 

 

Mededelingen fractie 

Maaike spreekt haar dank uit en is trots op 

een ieder. Fractie en steunfractie vullen 

elkaar goed aan. In november 2014 heeft 

Maaike het fractievoorzitterschap van Mark 

overgenomen. De strategie is besproken 

voor de komende jaren, we stellen ons 

constructief op in de gemeenteraad. We 

willen zichtbaarder zijn en plannen 

werkbezoeken in.  

 

We krijgen complimenten over onze PR. Het 

sociaal domein baart zorgen; het is lastig om 

zicht te krijgen wat er speelt in de gemeente. 

 

Goedkeuring verslag ALV 25-08-2014 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Beleid en activiteiten 2014 vanaf 28 april 

2014 

Mei: Campagne Europese verkiezingen 

Mei: Overdracht van oude bestuur aan 

nieuwe bestuur 

Juni: Bijeenkomst fractie en nieuw bestuur 

Aug: Algemene ledenvergadering 

Okt: Inloopbijeenkomst Zoelen 

Okt: Inloopbijeenkomst Lienden 

Nov: Overdracht fractievoorzitterschap 

Bestuursvergaderingen (6x) 

Deelname aan de campagneactiviteiten van 

gewest Gelderland. 

 

Jaarcijfers 2014 / verslag kascommissie 

Jaarcijfers zijn goedgekeurd en er wordt 

decharge verleend aan de penningmeester. 

De kascommissie bestaat in 2015 uit Martin 

Overheul en Conny Veldhuizen. 

 

Vooruitblik 2015 – activiteitenplan 

We willen dichter bij de inwoners zijn, niet 

alleen in verkiezingstijd. Weten we wat er 

speelt? Dragen we uit waar we voor staan? 

Doen we de dingen samen, blijven we in 

beweging en zijn we goed in wat we doen? 

Dit zijn vragen die we onszelf steeds stellen. 

 

Ideeën leden 

Gevraagd wordt wat we doen aan 

duurzaamheid. We zijn o.a. bezig met een 

educatief, duurzaam project met de 

molenaar in Buren. We hebben samen met 

D66 gekeken naar zonnecollectoren op 

braakliggende gronden. Hoe kunnen we de 

rivieren/dijken toegankelijker maken? Wat 

zijn onze inspanningen met betrekking tot 

vluchtelingen? We hebben deze avond nog 

een presentatie van het vluchtelingenwerk en 

zullen proberen een thema-avond m.b.t. 

duurzaamheid te organiseren. 
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Een politiek café organiseren is een idee, een 

dorpsfilm voorafgaand aan een vergadering 

tonen. Het maken van een nieuwsbrief wordt 

ook genoemd. 

 

Rondvraag 

Verzocht wordt om de volgende ALV of 

andere avonden vanuit de PvdA niet op 

maandag te organiseren.  

 

Het steunteam krijgt nauwelijks vragen of 

klachten. Er is contact geweest met diverse 

organisaties. 

 

Alhard doet nogmaals een oproep voor een 

kandidaat voor de functie van secretaris. 

Jammer genoeg meldt niemand zich. Met een 

mooie bos bloemen wordt afscheid genomen 

van Linda, de huidige secretaris. Zij richt zich 

voortaan weer op de steunfractie. Alhard 

neemt zolang de taken van secretaris waar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
afdeling Buren 

             … je kunt er niet omheen! 

 

 

 

 

 

Bijdrage Vluchtelingenwerk 

Er volgt een indringende presentatie over het 

vluchtelingenwerk. Ook is een vluchteling uit 

Syrië met zijn dochtertje aanwezig. De 

presentatie kunt u nalezen op onze website. 

 

 

Tot slot 

Er is iedere maandagavond om 20.00 uur 

een fractievergadering in het gemeentehuis. 

U bent van harte welkom! 

Op de website www.buren.pvda.nl staan 

regelmatig nieuwsberichten en de politieke 

agenda voor de komende tijd! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Het PvdA-Journaal Buren staat onder redactie van 
Alhard Hungerink. Iets te melden? Aarzel niet! Bijdragen 

voor dit Journaal zijn van harte welkom via de mail: 
alhard@hungerink.com 
Gezien het formaat geen lappen tekst, maar korte en 
bondige statements, uitspraken, stellingen en/of 
mededelingen. Teksten bij voorkeur per e-mail. 

http://www.buren.pvda.nl/
mailto:alhard@hungerink.com

