
ARV, vrijdag 11 december 2015 
Den Bosch, het Groote Genoegen 
 

- Opening door raadslid René van den Kerkhof. 
 

- Mededelingen door Bas Werker, voorzitter Brabant 
Sjo Smeets is overgestapt naar GroenLinks 
Penningmeester Gerk Oberman stopt per 29 februari. Het bestuur is op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. Bij de volgende ARV op 29 februari zal deze worden gekozen. 
Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@d66noordbrabant.nl. 
Nieuwjaarsborrel op 21 januari in Etten-Leur.  
De ARV van 29 februari is in de nieuwe afdeling Dommelvallei. Evaluatie van het beleidsplan 
zal dan op de agenda staan. 

- Mededelingen van penningmeester Gerk Oberman 
Er zijn 4 personen die in de kascontrole commissie plaats willen nemen. Wouter-Jan Oosten, 
Huibert de Man, Marcel Hol en Cees Koster. De penningmeester vraagt of de ARV bezwaar 
heeft of er 4 personen in de kascontrole commissie zitten. ER zijn geen bezwaren. De 
kascontrole commissie met vier personen is goedgekeurd. 
 
Realisatie 2015 
Vanuit landelijk is niet geheel zeker wat er afgedragen dient te worden. Echter is het beleid 
dat er beperkt afgedragen gaat worden. De bijdrage zal waarschijnlijk omlaag gaan. 
  
Vraag: moeten we niet sparen? 
De post campagne is een reservering en er is een reservering voor de permanente 
campagne.  
 
De definitieve begroting komt op de website. 
 
Voor het referendum is geen rekening gehouden in de begroting.  
 
De begroting wordt door de ARV goedgekeurd.  
 

- Politiek Secretaris Robin Verleisdonk zet zijn plannen met de permanente programma 
commissie uiteen.  
Over een aantal keuzes kan worden gediscussieerd.  
Duurzaamheid kan in bijna ieder onderwerp worden ondergebracht.  
Arbeidsmarkt is ondergebracht in Economie. 
 
Er zal afstemming plaatsvinden met het landelijk bureau over kennisgroepen en thema 
afdelingen.  
Aanmelden kan via het bestuur. 
 
 
 
Noot van het bestuur:  
Notulen zijn niet vastgesteld van de ARV van 12 september 2015. Op de ARV van 29 februari 
in Geldrop zullen de notulen van 12 september en van 11 december worden vastgesteld.  
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