
 
ARV woensdag 20 mei 2015 
Breda, De Boulevard. 19:30 tot 22:00. 
 
Agenda: 

- Opening 
- Vaststellen notulen 
- Presentatie en stemming kandidaten algemeen bestuurslid met portefeuille Politiek Secretaris 
- Terugkoppeling voorbereidingen PS2015 
- Rondvraag en afsluiting. 

 
Punt 1 

-          Voorzitter Marjolein Schooleman van de afdeling Breda heet iedereen van harte welkom 
Punt 2 

-          De afmeldingen zijn bekend bij de secretaris. 
-          Regiovoorzitter feliciteert de onderhandelaars en de fractie met het bestuursakkoord. En 
bedankt de onderhandelaars voor het werk dat is verzet. 
-          24 juni wordt aan de leden van Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek gevraagd of ze één afdeling 
willen gaan vormen, met de naam Midden-Brabant. 

  
Punt 3 

-          Notulen van 17 december 2014 en van 23 februari 2015 zijn goedgekeurd. 
  
Punt 4 

-          3 kandidaten voor de functie bestuurslid met de portefeuille Politiek Secretaris. Robin 
Verleisdonk, Iroy Konings en Jan Smit. 
De uitslag na de eerste ronde, Robin 20, Iroy 18, Jan 11. 
Na de tweede ronde, Robin 25 stemmen, Iroy 23 stemmen. 
-          De verkiezingscommissie voor het nieuwe bestuurslid bestond uit de volgende drie 
personen: 

o    Ad Mutsears, Marjolein Schooleman  en Gerk Oberman. 
  
Punt 5 
De sheets van de presentaties zijn als bijlage aan de notulen te vinden, te beginnen op pagina 3. Hier 
zijn de opmerkingen vanuit het publiek te lezen. 
  
Emiel de Lange, Campagnecommissie. 

-          Veel gericht op landelijke thema’s, te weinig Brabantse thema’s. 
-          Stemwijzer was te genuanceerd. Stemwijzer is beter als je 5 keuzes hebt ipv 3 keuzes. 
PvdA laat leden stemmen en kijkt later of het overeenkomt met het verkiezingsprogramma. 
Duidelijke mening in de stemwijzer, en die nuanceren in de toelichting. 
-          Organiseer een permanente campagne. 

  
Sjo Smeets, Programmacommissie. 

-          Vrijwillig is net vrijblijvend, afspraak = afspraak. Door groei van de partij kunnen we de 
volgende keer selectiever zijn in wie het programma gaat schrijven. 
-          Laat de schrijvers een draft maken en stuur dat naar een schrijver die alles in elkaar zet. 

  



Jurrien Cerneus, Regionale verkiezingscommissie 
-          Voor de kandidaten was niet altijd duidelijk wat er van ze verwacht werd. 
-          De uitslag van de interne verkiezingen zou openbaar moeten worden. Als dat niet kan, dan 
overwogen worden om het huishoudelijk reglement aan te passen. 

  
Paul de Beer, Stemadviescommissie 

-          Geen opmerkingen, wel complimenten wel van de leden dat het goed geregeld was. 
  
Bas Werker, Gedeputeerdecommissie 

-          Punt van discussie is de vraag of er een of meerdere kandidaten voorgesteld moeten 
worden.  
-          De fractie en onderhandelaars waren vanaf het begin op de hoogte van de kandidaat 
gedeputeerde.  

  
Rondvraag 

-          Ruud van der Meer, bestuurslid. Er worden commissies in het leven geroepen voor 
Campagne & Communicatie en Opleiding & Training. 
-          Ine Meeuwis geeft aan dat zij de ARV liever op zaterdagochtend ziet. De volgende ARV is 
op zaterdag 12 september in Helmond. 
-          Op 11 december 2015 volgt een ARV in Den Bosch. 

  


