
 

Notulen Algemene Regiovergadering D66 Noord-Brabant. 

Maandag 25 februari 2015. 

 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen notulen 
3. Realisatie 2014 en begroting 2015 
4. Stand van Zaken PS 2015 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

 

Voorzitter licht de agenda toe. 
Ad 1. 

Emiel de Lange doet de opening als voorzitter van de Tilburgse afdeling en als campagnecoördinator. 
 
Bestuurslid Ton van der Vegt geeft uitleg over het Driebergen Programma.  
Het programma is bedoeld voor het ontwikkelen, begeleiden en opleiden van talent voor D66. Ton 
vraagt uit te kijken voor potentieel voor D66. Talenten kunnen worden voortgedragen. Er zijn 25 
plaatsen. 
 

De notulen van 17 december worden op de volgende ARV vastgesteld. Door omstandigheden zijn de 
notulen niet op de website verschenen.  

Ad 2.  

 

Wouter-Jan Oosten , lid van de kascommisie samen met Sjo Smeets en Roland de Bruijn, zegt dat de 
cijfers een getrouw beeld geven. De kascommissie geeft zijn akkoord over de balans die de 
penningmeester heeft opgesteld.  

Ad 3. 

 
Na toelichting van de penningmeester en een kort schorsing, stemt de ARV in met de realisatie 2014 
en de begroting van 2015. 
 

De campagne loopt goed. De laatste weekenden veel flyeren. Er worden door heel Brabant 
verschillende activiteiten georganiseerd.  

Ad 4. 

Na 18 maart, na de verkiezingen ook de kiezers bedanken. 
 
Saskia Boelema, landelijk bestuurslid, geeft een toespraak over de ontwikkelingen vanuit het 
landelijk bestuur en over de aankomende provinciale verkiezingen.  
 
 
 

-  NL DOET op 20 en 21 maart. Het zou goed zijn als daar D66-leden daar zichtbaar meedoen. 
Dit kan dan voorafgaand aan de verkiezingen in een lokale krant. 

Ad 5. 



 
- Delen van het verkiezingsprogramma van de Tweede Kamer worden herzien hiervoor kunnen 

personen zich opgeven via mijnd66.nl. Het gaat over de thema afdeling Duurzaamheid en de 
onderwerpen:  Energietransitie en Belasting herziening van werk naar consumptie;  
 

- Er is een vraag over de waterschapsverkiezingen. Waarom D66 niet mee doet en welke D66-
leden er op de lijsten staan. 
Bij de waterschappen doet D66 als partij niet mee, wel de partij Water Natuurlijk. Water 
Natuurlijk is een sterk merk dat bij veel mensen bekend staat als een partij voor de 
waterschappen.  D66 bundelt de krachten met deze partij en D66 kan zich focussen op de 
Provinciale Staten verkiezingen. Water Natuurlijk komt overeen met de kenmerken van D66. 
Er staan leden van D66 op de kieslijsten voor de waterschappen, deze staan op de website 
van D66 Noord-Brabant.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende ARV is eind april in Breda. De exacte datum is nog 
niet bekend, dit hangt af van de presentatie van het coalitieakkoord.  

Ad 6. 

 
Het bestuur betreurt het feit dat de vergadering rommelig is verlopen en biedt zijn excuses aan voor 
het feit dat de besproken stukken niet tijdig op de website zijn gepubliceerd. Dit zal in de toekomst 
beter verlopen. 
 
 
 


