
 

Gewestelijke Najaarsvergadering van 28 november 2016 

  
Hotel Oostergoo Grou  19.30uur 

 

Agendapunt Wijze van behandeling 

 
1. 2. 3. Opening, vaststellen agenda en 

mededelingen 

 

- De voorzitter opent de vergadering . Een groot aantal leden heeft zich af gemeld. 
- Voor de rondvraag melden zich 3 leden 
- Met betrekking tot de campagne en de Schaper – leergang blijft het bestuur de afdelingen 

op de hoogte houden.                      

4.   Verslag Gewestelijke voorjaarsvergadering 
      d.d. 21 mei 2016 
     

 

- Vast stellen 

Het verslag van de Gewestelijke voorjaarsvergadering d.d. 21 mei 2016  wordt vastgesteld 
 

5.   Vaststellen van de begroting 2017. 
 
 

- Vast stellen 

De begroting 2017 wordt vastgesteld. De voorzitter meldt dat naast sparen voor de provinciale 
verkiezingen er ook ruimte is om iets bij te dragen als gewest aan activiteiten van afdelingen, mits 
men dit vooraf aanvraagt en in de eerste instantie een beroep doet op het activiteitenfonds in 
Amsterdam. 
 

6.  Vaststellen werkplan 2017 - Vast stellen 

Naar aanleiding van het werkplan een aantal vragen en opmerkingen. 
 
Scouting en Schaper – leergang. 
De Schaper – leergang is verplicht voor leden die zich willen kandideren voor de volgende 
raadsperiode. Dit is een congres uitspraak. De ontwikkelingen van een eigen leergang in 
Heerenveen blijven we volgen en het is belangrijk dat dit afgestemd wordt met de 
Schaper – leergang. Het gewest faciliteert en legt contacten. De werkgroep scouting wordt 
hierover geïnformeerd. De werkgroep scouting is al actief geweest i.v.m. kandidaten 
tweede kamer verkiezingen. 
 
Van Waarden. 
Lutz Jacobi meld de stand van zaken in het kort. 
Er is een gesprek geweest met Wim Meijer met als resultaat invloed op het verkiezings – 
programma. De schrijversgroep wordt weer opnieuw uitgenodigd. Netwerken in buurt en wijk 
loopt. In december is er een afspraak met het partijbureau en Hans Spekman om met de 
resultaten aan de slag te gaan richting andere gewesten. 
 
De Reade Tried , de digitale wereld, Facebook pagina en discussie platform. 
Er worden veel mooie ideeën geopperd. 
De schrijversgroep van Van Waarden is hier ook mee aan de slag. Afgesproken wordt dat we 
kijken naar de stand van zaken en hoe we dit verder kunnen ontwikkelen. 
T.a.v. de toekomst van de Reade Tried komt er nog een notitie van Henk Korthof. 
 



 
 
 
 
Nieuwe vorm van de ledendemocratie 
Op het congres is de nieuwe vorm van de ledendemocratie aangenomen, maar hoe dit vorm 
moet krijgen moet nog verder worden ontwikkeld. Met het Voor – congres in Groningen zijn de 
eerste stappen gezet. 
 
Vacatures gewestelijk bestuur 
Theo Douma meld zich als aspirant bestuurslid aan. 
 
 

7.  Verslag Statenfractie 
 

- Ter kennis name 

Remco van Mourik, voorzitter PvdA – Statenfractie Fryslân praat ons bij over een aantal belangrijke 
punten uit de Staten; snel internet, verbreding  sluis  Kornwerderzand, windmolens, duurzame 
dorpen en de landbouwagenda. 
 
 

8.  Afscheid Rienk de Jong en Chris van Beek 
 

 

Rienk de Jong kan vanwege zijn gezondheid jammer genoeg niet aanwezig zijn. 
 Chris van Beek wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. 

 

      9.  Rondvraag 
 

 

In de rondvraag kwamen de punten ledendemocratie en Van Waarden opnieuw aan de orde. (zie 6.) 

 
 

 

De vergadering wordt afgesloten en wordt voortgezet met een korte inleiding door het PvdA Tweede 
Kamerlid John Kerstens. Bestaanszekerheid is het thema. Na de inleiding  gaan we in groepen uiteen  
en vindt er een levendige discussie plaats. 
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