
 

 

 

 

VERSLAG ALGEMENE  LEDENVERGADERING 

Partij van de Arbeid, afdeling Deventer 
 
Datum:  Zaterdag 30 november 2013 
Aanvang: 11.00 uur 
Locatie:  Buurthuis Raambuurt, werfstraat 1  
 
 

1. Opening 
Aan de agenda wordt toegevoegd/ gewijzigd:  

 Vraag aan de vergadering om een lijstverbinding aan te gaan met Groen Links 

 Vraag aan de vergadering om Gerard Oosterwijk en Zafer Aydogdu te steunen voor zijn 
kandidaatschap voor de lijst voor de Europeese verkiezingen. De vergadering geeft direct aan 
beide heren te Steunen 

 Agendapunt 7 wordt eerder in de vergadering behandeld. 

 Peter Hermans wordt voor het deel van de vergadering waarin het verkiezingsprogramma en 
de kieslijst worden vastgesteld geïnstalleerd.  

 Er wordt een commissie ingesteld voor het begeleiden van de eventuele schriftelijke 
stemmingen in de vergadering.  

 
2. Begroting  en werkplan 

De penningmeester, de heer Minks, geeft een toelichting op de begrotingen (Jaarbegroting voor de 

afdeling en als onderdeel daarvan de campagnebegroting). Hij wijst de vergadering er op dat de 

dotaties aan reserves terug lopen en dat de begroting voor de verkiezingen is gericht op het behalen 

van 10 zetels. 

Het werkplan is met de vergaderstukken gepubliceerd. 

De vergadering stelt de begrotingen en het werkplan vast. 

3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt vastgesteld. 

Wijziging voorzitter. Peter Hermans zit het navolgende deel van de vergadering voor. 

4. Vaststelling verkiezingsprogramma 
Het verkiezingsprogramma wordt per hoofdstuk doorgenomen. De programmacommissie geeft daar 

waar nodig of gewenst een toelichting.  



 

 

 

 

 

Door de vergadering worden uiteindelijk 8 amendementen ingediend en aangenomen. Vervolgens 

wordt het totaalprogramma (inclusief de amandementen) akkoord bevonden en vastgesteld. 

Vervolgens wordt de programmacommissie zeer bedankt voor het vele werk en het mooie 

eindresultaat. 

5. Vaststellen kandidatenlijst 
De heer Fleskes geeft als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie een toelichting op de aan de 

vergadering voorgelegde lijst. Vervolgens worden de posities, beginnende bij nummer een aan de 

vergadering voorgelegd. Puntsgewijs is het verloop als volgt: 

 

1. Jan Jaap Kolkman  geen tegenkandidaat; vastgesteld 
2. Jurgen Goeier  geen tegenkandidaat; vastgesteld 
3. Jantine Sijbring  geen tegenkandidaat; vastgesteld 
4. Rob de Geest  geen tegenkandidaat; vastgesteld 
5. Jeroen Jonker  tegenkandidaat Bep SPA; er volgt een schriftelijke verkiezing, deze wordt 

door Bep gewonnen 
6. Jeroen Jonker  tegenkandidaat Patrick Kemperman; er volgt een schriftelijke verkiezing, 

deze wordt door Jeroen gewonnen 
7. CetinYildrim  tegenkandidaat Patrick Kemperman; er volgt een schriftelijke verkiezing, 

deze wordt door Cetin gewonnen 
8. Peter Brendel  tegenkandidaat Patrick Kemperman; er volgt een schriftelijke verkiezing, 

deze wordt door Patrick gewonnen 
9. Peter Brendel  geen tegenkandidaat; vastgesteld 
10. Marjanne van Arendonk  geen tegenkandidaat, vastgesteld 

 

De vergadering geeft aan verder geen tegenkandidaten te willen stellen. De lijst is daarmee 

vastgesteld.  

Wijziging voorzitter. De afdelingsvoorzitter zit het navolgende deel van de vergadering voor. 

6. Lijstverbinding 
Voorgesteld wordt een lijstverbinding aan te gaan met Groen Links. Dit ter verhoging van de kans op 

een restzetel. De vergadering stemt met het voorstel in. 

7. Bestuurlijke (her)benoemingen 



 

 

 

 

Er wordt een kandidaat bestuurslid voorgesteld. Pelle Oosting. Pelle wordt door de vergadering 

benoemd.  

8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 


