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1. Verslag ARV van 8 december 2012 wordt ongewjzigd vastgesteld. 
2. Bestuursfuncties: nu het bestuur is aangevuld en vernieuwd worden de leden in 

kennis gesteld van de functieverdeling binnen het bestuur: 
Eric de Bruijn, voorzitter 
Jorrit de Boer, secretaris 
Gerk Oberman, penningmeester 
Suat Kutlu, algemeen bestuurslid (spec. Permanente programmacommissie) 
Monique Broos, algemeen bestuurslid (spec. Aanspreekpunt campagne) 
Ton van der Vegt, algemeen bestuurslid (spec. Opleiding en cursussen) 

3. Jaarrekening en verslag kascommissie 
De penningmeester doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. 
Vanwege technische problemen is het echter onmogelijk om de jaarrekening te 
tonen. De volgende ARV zal dit punt opnieuw ter besluitvorming worden 
voorgelegd. 

4. Permanente programmacommissie. 
B. Kaya doet verslag van de voortgang in de permanente campagnecommisie en 
gaat de discussie aan met de aanwezige leden over de gekozen uitgangspunten. 

5. Voorjaarscongres 9 maart. 
De volgende moties zijn ingediend: 
a. Visie op Kraken en Leegstand: gewijzigd aangenomen 
b. Gebundelde afkoop auteursrechten: gewijzigd aangenomen 
c. Website ten behoeve van afdelingen: aangenomen 
d. Motie Afdracht Burgemeesters: omgezet in opdracht aan het regiobestuur om 

het LB in kennis te stellen van het standpunt van de regiovergadering, als 
verwoord in de motie. 

6. Uit de landelijke fractie 
Kamerlid Wassila Hachchi vertelt over het reilen en zeilen in de tweede kamer 
(fractie). Aandachtspunt is de stellingname van de fractie op het financiele 
dossier. Tevens geeft ze aan wat haar politiek beweegt en vanuit welke 
grondgedachte zij politiek wil bedrijven. Zij geeft daarbij aan het van belang te 
vinden goede contacten met “de basis” te hebben. In de discussie met de zaal 
wordt vooral aandacht gevraagd voor een goede communicatie vanuit “het 
Haagse” met de leden. Wassila benadrukt het belang er van en zal zo veel als in 
haar vermogen ligt hier invulling aan te geven. 

7. Provinciale statenfractie 
Na een plenair rondje vragen, bespreken de aanwezige fractieleden afzonderlijk 
in ronde tafelgesprekken specifieke onderwerpen uit hun portefeuille. De opzet 
van deze manier van praten met de leden wordt zeer positief ervaren en zal 
worden voortgezet. 


