
 

 

Agenda ledenvergadering VVD-Bestuurdersvereniging 

4 oktober 2019, Lunteren 

 

 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag ledenvergadering 15 juni 2019 te Aalsmeer  

 
Het verslag staat als bijlage 1 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres  
 
3. Vaststellen contributie voor het jaar 2020 

 
Voorgesteld wordt om de jaarlijkse verhoging van de contributie te berekenen op basis 

van het prijsindexcijfer van 2018 voor de gezinsconsumpties (1,72%). Dit heeft als 

uitkomst dat de contributiebijdragen voor leden en voor buitengewone leden in 2020 

worden aangepast van €122,- naar €124,- voor gewone leden en van €58,- naar €59,- 

voor buitengewone leden. 

4. Vaststellen jaarplan 2020  
 
Het jaarplan staat als bijlage 2 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres 

 
5. Vaststellen begroting 2020 

 
De begroting staat als bijlage 3 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres 
 
6. (Her)benoemingen in het netwerkoverleg en bestuur 
 
Voorzitter 
Arjen Gerritsen is voorgedragen voor herbenoeming tot voorzitter. Arjen is burgemeester 
van de gemeente Almelo en bij de VVD-Bestuurdersvereniging is hij voorzitter van het 
bestuur en het netwerkoverleg en treedt hij op als adviseur van het Hoofdbestuur van de 
VVD. 
 
Vicevoorzitter 
Pieter Heiliegers is voorgedragen voor herbenoeming tot vicevoorzitter. Pieter is 
burgemeester van de gemeente Uithoorn en bij de VVD-Bestuurdersvereniging is hij 
verantwoordelijk voor de portefeuille: Communicatie (new & social media, Liberaal 
Bestuur, website). 
 
Secretaris 
Willemien Meeuwissen is voorgedragen voor herbenoeming tot secretaris. Willemien is 
VVD-fractievoorzitter van de Provinciale Staten in Drenthe en bij de VVD-
Bestuurdersvereniging verantwoordelijk voor de portefeuille: Statuten en reglementen, 
jaarverslag, congressen. 
 
Penningmeester 
Dorien Verbree is voorgedragen voor herbenoeming tot penningmeester. Dorien is VVD-
fractievoorzitter in de gemeente Leiden en bij de VVD-Bestuurdersvereniging is hij 
verantwoordelijk voor financiën, ledenadministratie en contributie, en provinciale 
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bestuurdersnetwerken. 
 
Algemeen Bestuurslid 
Boaz Adank is voorgedragen voor herbenoeming tot Algemeen Bestuurslid. Boaz is 
wethouder van de gemeente Breda en bij de VVD-Bestuurdersvereniging 
verantwoordelijk voor de portefeuille: functionele bestuurdersnetwerken. 

 
Bestuurdersnetwerk Gelderland 
Frederik Peters is voorgedragen voor herbenoeming als vertegenwoordiger van het 
bestuurdersnetwerk in de provincie Gelderland. Frederik is Statenlid van de VVD in 
Gelderland.  

 
Kandidaten die gesteld worden door tenminste tien stemgerechtigde leden gezamenlijk 
dienen ten minste één week voorafgaand aan de algemene vergadering bekend te 
worden gemaakt bij het bestuur, voorzien van een bereidverklaring van de voorgedragen 
kandidaat. Het bestuur maakt hiervan melding bij de leden. 

 
7. Rondvraag en sluiting 


