
Verslag Algemene Ledenvergadering  en thema Waterschap-

verkiezing  11 maart 2015  ( PvdA pand -Wisselweg ) 
 

Jan Nieuwenhuizen geeft als gast informatie over de functie van de waterschappen als oudste 

bestuursorgaan van Nederland. Het waterschap is een functioneel bestuur en heeft een afgebakend 

takenpakket voor de veiligheid van voldoende en schoon water. Zij be waakt 250 km dijk.  

Het waterschap heft belastingen. Voor de inwoners belangrijk om te stemmen omdat de agrarisch 

sector sterk vertegenwoordigd is, terwijl de stedelingen het meest betalen.  

De fractie Water, Wonen en Natuur, waar Jan Nieuwenhuizen lijsttrekker voor is, vraagt om onze 

stemmen. Belangrijk punt is bijv. het zorgen van kwijtschelding van belasting  voor zwak 

draagkrachtigen.   De Provincie is aanvullend op het Waterschap en er worden goede afspraken 

gemaakt. 

Om 21.15 u start de Algemene Ledenvergadering  PvdA Almere,  aanwezig 32 leden 

1. Opening en mededelingen 

Ton van Eck roept ieder op vooral te gaan stemmen bij de Provinciale verkiezingen.  

2. Vaststelling jaarverslag 2014 PvdA-Almere     

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

        3.   Vaststelling jaarrekening 2014 PvdA-Almere    

Verslag  kascommissie: Joost vraagt aandacht voor het uitbesteden van een radioprogramma aan 

degene die formeel ook nog fractielid was, maar geen kandidaat voor nieuwe fractie.  Tim licht toe 

dat deze aanbesteding ook in het bestuur en de campagnecommissie besproken is en gezien de 

monopolie positie in Almere toch belangrijk gevonden werd om een grote doelgroep te bereiken. 

Administratie is in orde en er zijn geen onregelmatigheden gevonden. Verslag wordt aan Partijbureau 

verzonden.  

Met betrekking tot de mailkosten wordt gesteld dat het belangrijk blijft mensen zonder e -mailadres 

een brief te sturen. Dit wordt ook gedaan.  

Besluit: De jaarrekening 2014 wordt conform vastgesteld. Het bestuur wordt gedechargeerd. Hattum 

dankt de kascommissie Joost, Roy en Omar,  en de aftredende penningmeester Ellie Teunissen.   

        4.   Benoeming kascommissie:  Raymond Lozekoot, Nora Azarkan, Joost van der Donk 

        5.    Benoeming nieuwe penningmeester:   Omar el Boussaidi stelt zich voor en wordt unaniem 

als penningmeester gekozen in functie.   

6.  Sluiting 

Namens het bestuur:   Ellie Teunissen - Secretaris PvdA-Almere –  maart 2015   


