
Beste partijgenoot, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de PvdA Amstelveen jaarvergadering op dinsdag 15 april 2014 in 
Wijkcentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 
 
Agenda: 
 

1.    Jaarverslag 2013 fractievoorzitter 
2.    Jaarverslag 2013 voorzitter en secretaris 
3.    Kascontrolecommissie, Jaarrekening 2013, Begroting 2014 penningmeester 
4.    Vaststelling bestuur en afgevaardigden van de afdeling 

 
- Herkiesbaar* in functie zijn als voorzitter Maaike Lürsen, als secretaris Martin Dijkstra en als penningmeester Peter 
Claesen. 
- Herkiesbaar als bestuurslid zijn Wil Groeneweg, Remco Pols en Ad Verkleij. 
 * Statutair geschiedt de aanstelling voor een periode van twee jaar, maar in Amstelveen hebben we de goede 
gewoonte de afdeling jaarlijks de gelegenheid te geven de invulling van de functies te bekrachtigen of te veranderen. 
Verkiesbaar als bestuurslid zijn Henk Bleekemolen en Nachshon Rodrigues Pereira. 
  
Wilt u zich in plaats van één van  de bovengenoemde personen verkiesbaar stellen, neemt u dan zo snel mogelijk 
contact op met de secretaris. 
Het bestuur ziet de uitbreiding van het bestuur naar een totaal van 8 personen als een manier om de fractie die een stuk 
kleiner is geworden na de gemeenteraadsverkiezingen goed te kunnen ondersteunen. 
 
- Herkiesbaar als congresafgevaardigde is Remco Pols. 
- Herkiesbaar als plaatsvervangend congresafgevaardigde is Martin Dijkstra. 
- Herkiesbaar als gewestelijk afgevaardigden zijn: Martin Dijkstra, Hans Steenvoorden en Ad Verkleij. 
- Verkiesbaar als gewestelijk afgevaardigde is Wil Groeneweg.  
 

5.    Terugblik op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
6.    Politieke actualiteit – fractievoorzitter Jeroen Brandes 

Het ligt in de bedoeling dat de PvdA Amstelveen zal deelnemen aan het college van B&W. Als de college-
onderhandelingen inhoudelijk naar tevredenheid van de fractie zijn afgerond, dan zal de fractie tijdens de vergadering 
aan de afdeling vragen om instemming met deelname. 

7.    Afscheid van de oud-raadsleden 
Guido Dennenbroek, Cynthia Lionahr-de Vries en Dolf Veenboer keren niet terug als raadslid, wij willen hen als 
afdeling bedanken voor hun goede werk in de fractie. 
 
Bent u slecht ter been dan kunt u gebruik maken van onze ‘Rode Taxi’. Bel 06-2171 8943 (Jeroen Brandes) en we 
zorgen dat u er bij kunt zijn. 
 
Om kosten te besparen wordt deze uitnodiging alleen per post verstuurd aan de leden zonder een e-mailadres. 
Alle stukken kunt u zich laten toesturen middels een e-mail of een telefonische boodschap aan de secretaris. De 
stukken worden ook voor de vergadering uitgedeeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het afdelingsbestuur, 
Martin Dijkstra, secretaris 
Van der Hooplaan 108 
1185 GH Amstelveen 
tel. 020-456 0591 
mob. 06-1041 4502 
e-mail martin.dijkstra@xs4all.nl 
	  


