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Ledenvergadering | 2 november 2018 | Lunteren 

 
1.  Opening en mededelingen  
 
De voorzitter, Arjen Gerritsen, opent de ledenvergadering om 13.45 uur.  
 
Dit congres verwelkomen we maar liefst 400 politici en bestuurders – een record! Daarvan zijn er ruim 
50 leden die voor het eerst aanwezig zijn.  
 
2. Verslag van de ledenvergadering van vrijdag 25 mei 2018 in Papendal 
 
De leden stellen het verslag conform voorstel vast. 
 
3.  Vaststellen contributie voor jaar 2019  
 
Voorgesteld wordt om de jaarlijkse verhoging van de contributie te berekenen op basis van het 
prijsindexcijfer van 2017 voor de gezinsconsumpties (1,39%).  
 
Dit heeft als uitkomst dat de contributiebijdragen voor leden en voor buitengewone leden in 2019 
worden aangepast naar €122,- voor gewone leden en  €58,- voor buitengewone leden. 
 
De leden stellen de contributie conform voorstel vast. 

 
4.  Vaststellen jaarplan voor het jaar 2019   
 
De bestuurdersvereniging is bezig aan een moderniseringsslag. In 2019 wordt dit voortgezet. De 
vereniging moet nog beter aansluiten bij de behoefte van de bestuurders en politici van deze tijd.  
 
De belangrijkste speerpunten voor 2019 zijn: 

 Verkiezingen: Provinciale Staten en waterschappen. De bestuurdersvereniging zal 
ondersteuning bieden bij de coalitieonderhandelingen en bijzondere aandacht hebben voor 
het verwelkomen van nieuwe leden en de nazorg richting aftredende leden. 

 Congressen: traditiegetrouw vindt het najaarscongres het eerste weekend van november 
plaats. Met ingang van 2019 zal dit het eerste weekend van oktober worden. Het 
voorjaarscongres vindt pas in juni plaats. Om deze periode te overbruggen, wordt een extra 
dag georganiseerd voor Provinciale Staten- en waterschapsbestuurders in april. 

 Communicatie: de communicatie van de bestuurdersvereniging kan moderner. De vereniging 
is een platform waar men kennis kan uitwisselen, goede ideeën kan delen en samen kan 
werken. Het beschikbare online platform, de Community, wordt hiervoor onvoldoende 
beoordeeld. In 2019 wordt onderzocht of we kunnen stoppen met de Community en wat de 
andere opties zijn. Verder wordt de Liberaal Bestuur verbeterd en komt er een informatiegids 
over de faciliteiten van het netwerk. 

 
Opgeroepen wordt om voor het najaarscongres in 2019 voor voldoende hotelkamers op de locatie of 
in de nabije omgeving te zorgen. 
 
De leden stellen het jaarplan conform voorstel vast. 
 
5. Vaststellen begroting voor het jaar 2019  
 
Er worden twee zaken nader toegelicht uit de begroting: 



      
   
 

 Met ingang van 2018 draagt de bestuurdersvereniging 20.000 euro per jaar bij aan de 
verkiezingskas van de VVD. De dank van de VVD voor dit besluit van de ledenvergadering is 
groot. 

 In 2019 hebben we een positief saldo op de balans. Vooralsnog wordt dit resultaat 
gereserveerd.  

  
Gevraagd wordt in hoeverre de bestuurdersvereniging een opdracht meegeeft bij de besteding van 
het campagnegeld. De bestuurdersvereniging geeft uiteraard het signaal af aan de VVD dat het geld 
ten goede moeten komen van álle verkiezingen, maar het is aan het campagneteam van de VVD hoe 
het geld exact wordt besteed. 
 
7.  Benoemingen in het bestuur en netwerkoverleg 
 
John van der Rhee treedt af als lid van het netwerkoverleg namens het platform voor griffiers en 
gemeentesecretarissen. Besloten wordt om, wegens onvoldoende animo, dit specifieke netwerk op te 
heffen. Het lidmaatschap van de bestuurdersvereniging blijft wel toegankelijk voor griffiers en 
gemeentesecretarissen. Zij worden ondergebracht bij het netwerk voor buitengewone leden. 
 
Frederik Zevenbergen treedt af als lid van het netwerkoverleg namens het platform voor 
fractievoorzitters. 
 
Anouk van Eekelen treedt af als bestuurslid met de portefeuille opleiding en training. Zij moet 
vroegtijdig met haar functie stoppen, wegens het einde van haar wethouderschap. 
 
John, Frederik en Anouk worden van harte bedankt voor hun inzet voor de bestuurdersvereniging! 
 
Vacatures en benoemingen 
Tijdens het voorjaarscongres is een vacature ontstaan voor netwerkvertegenwoordiger van Brabant. 
 
De volgende personen worden benoemd: 

- Corine van Overdijk, fractievoorzitter in Oirschot – lid van het netwerkoverleg namens de 
VVD-bestuurders in de provincie Brabant; 

- Renee Teunissen, fractievoorzitter in Zevenaar – lid van het netwerkoverleg namens de 
fractievoorzitters; 

- Karima Bouchtaoui, lid van het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard – 
bestuurslid met de portefeuille opleiding en training. 

 
8.  Oprichting netwerk voor raadsleden 
 
De grootste groep leden is nog niet formeel vertegenwoordigd in de bestuurdersvereniging: de 
raadsleden. Besloten wordt om ook voor raadsleden een apart netwerk op te richten. Dit netwerk 
wordt dan ook vertegenwoordigd in het netwerkoverleg.  
 
Raadsleden worden opgeroepen mee te denken over de doelen van dit netwerk. Zij kunnen zich 
melden bij Boaz Adank. Tijdens het voorjaarscongres wordt de netwerkvertegenwoordiger benoemd. 
 
9.  Rondvraag en sluiting  
 
Mark Strolenberg heeft een memo stemhulp voor waterschapsverkiezingen opgesteld. Hierin staat ook 
bruikbare tips voor Provinciale Statenverkiezingen. De stemhulp is te downloaden via MijnVVD. 
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de rol van beroepsvereniging en de VNG, en de samenwerking met 
deze verenigingen. Veel VVD’ers zijn actief in deze vereniging. Zij worden gevraagd dit vooral kenbaar 
te maken in het netwerk van de bestuurdersvereniging. 
 
De voorzitter, Arjen Gerritsen, sluit de vergadering om 14.30 uur. 


