Verslag van de ALV van GroenLinks Lochem op 22 maat 2017 te Laren
Aanwezig Ton Delfgauw, Joyce Lakwijk, Tonnie Tekelenburg, Marcel Diephuis, Jolande van
Borrendam, Hans Verhaar, Willem Beekman, Linda Sanders, Ymte Groeneveld (verslag).
Afwezig m.k. Henk van Zeijts, Mohamed Saad, Dirk Kok, Gert van den Brink, Madeleine
Frelier, Henk Smit, Gerrit Berkelder. Z.k. Hans Bekker.
1. Terugblik 2e Kamerverkiezingen.
Na de positieve peilingen viel de eindstreep wat tegen. 's Nachts waren het nog 16 zetels, 's
morgens waren het 14. In Lochem koos < 10% voor GL. Landelijk kreeg GL maar enkele van
de 29 zetels die de PvdA verloor. Maar toch was het een fantastisch resultaat. We vinden het
beter als GL niet in de coalitie met VVD en CDA stapt. Of alleen meedoen als de CU ook
meedoet. Als toch meegedaan wordt zal heel nadrukkelijk benoemd moeten kunnen worden
op welke (hoofd-)onderdelen tegemoet gekomen is aan het programma van GroenLinks.
2. De notulen van de ALV op 14 september 2016.
Geen opmerkingen.
3. Jaarverslag van de fractie.
Fractievoorzitter Jolande licht toe. De WMO thuiszorg discussie is uiteindelijk goed
afgelopen. 60 km op de N348 is nog niet gerealiseerd. GL steunde het laanbomen aanbod
van B&W. Dit beperkt de protestmogelijkheden tegen de Quatre Bras kap in Eefde. Het Plein
is in 6 fracties gemeenschappelijk gespreksonderwerp. Nog geen overeenstemming. Moeilijk
dossier.
Jolande volgde Tonnie op als fractievoorzitter. Ze vindt het leuk. Wisselen is goed. GL
verdeelt de onderwerpen en bereidt overleg goed voor. Per week vraagt de fractie ca 20 uur
pp. Er is te weinig tijd over om naar buiten te treden. Op 19 april worden de GL Statenleden
in de gemeente door de fractieleden rondgeleid langs de super en de nieuwe natuur langs
de Berkel in Almen. Daarna een gesprek in het gemeentehuis over actuele politieke zaken.
De burgemeester gaat mee.
4. Jaarverslag bestuur.
Er zijn nieuwe leden, die ook actief zijn. Ellen van Pernis, Joyce Lakwijk, Dirk Kok. Er staat een
bedankadvertentie in de Berkelbode. Goede vormgeving, niet duur.
5. Financieel jaarverslag.
Hans Bekker is onverwacht afwezig. De kascontrole is goed verlopen, de commissie (Jolande
en Madeleine) adviseert de penningmeester te dechargeren. In de najaarsvergadering moet
naast Jolande een nieuw kascontrole commissielid worden benoemd.
Er is weinig uitgegeven, veel verkiezingsmateriaal kwam gratis uit Utrecht. We hebben 8 GL
jasjes gekocht a € 14,-. We verwachten meer geld voor de gemeenteraadsverkiezingen tgv
de grotere Kamerfractie.
6. Het huishoudelijk reglement.
Ons HR moet voldoen aan de inhoud van het landelijk HR. Er moet een
functioneringscommissie zijn. Dat zijn Hans V en Gert.

De kandidatencommissie bestaat uit Madeleine Frelier, Jos Hoogbergen en Joyce Lakwijk.
Voor beide commissies geldt dat de verslaglegging heel zorgvuldig moet worden
vormgegeven. Met de betrokkene wordt besproken wat er naar buiten gaat. In het verleden
zijn goede ervaringen opgedaan. Marcel heeft de destijds gemaakte afspraken opgeslagen in
zijn dossier. De vergadering gaat akkoord met de doorgevoerde amendementen in de HR.
Deze zijn in de vorige ALV goed besproken.
7. De kandidatencommissie.
Linda wil wel helpen het selectie programma op te zetten.
Met de eerste 6 kandidaten van de lijst moet in elk geval goed gesproken worden.
8. De programmacommissie.
Deze bestaat uit Willem, Tonnie, Henk en Ellen. Mogelijk komen er nog leden bij n.a.v. de
oproep en de advertentie. Het bestuur regelt dan de toeleiding van aspirant leden naar de
programmacommissie. Misschien is een brainstormsessie nuttig. De dorpsraden zullen
worden geraadpleegd over lokale knelpunten.
9. Het Campagneteam.
Dit bestaat uit de drie fractieleden, Marleen en Linda. In april is de eerste bijeenkomst. We
zullen streven naar een permanente campagne.
10. Afscheid van voorzitter Linda.
Jolande prijst Linda om de grote betrokkenheid vanaf het eerste uur dat ze in Gorssel
aankwam. De bomenavond in het Hart in Gorssel was het geslaagde hoogtepunt van de
contacten met de inwoners van Lochem. Linda’s subtiele maar effectieve wijze van het
leiden van een vergadering kwam daar goed van pas. Elke verkiezing was ze campagneleider.
Ook voor 2018 is ze daartoe weer bereid.
Alle aanwezigen brachten iets voor Linda mee. De bijdrage van Tonnie was het meest
opvallend: een Meetup in de Lochemse Schouwburg, een week voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
11. Benoeming van de nieuwe voorzitter Hans Verhaar.
Hans wordt bij acclamatie benoemd. We zijn blij dat hij deze rol op zich wil nemen.
12. Rondvraag.
We overlegden met bestuur en fractie van GL Bronckhorst. Rick Grashoff heeft toegezegd
onze GL verenigingen te bezoeken in maart 2018.
13. Linda sluit de vergadering vóór 22 uur af met de uitnodiging een drankje te drinken.
Daaraan geeft iedereen gehoor.

