
ARV zaterdag 5 november 2016 
CHV Noordkade in Veghel, afdeling Meierijstad 

Opening regiovoorzitter Bas Werker en afdelingsvoorzitter Hans de Rooij en lijsttrekker 
Marrik van Rozendaal. 
 
 
Mededelingen:  
Lijst Tweede Kamerverkiezingen: het lijkt er op dat we mooi vertegenwoordigd zijn op het 
lijstadvies, formeel wordt dit pas maandag bekend. Vergeet niet de Brabanders een extra 
zetje te geven bij de interne verkiezingen, ook diegenen die mogelijk lager terecht gekomen 
zijn dan zelf gehoopt.  
Regioreglement: Op 1 januari 2017 gaat automatisch het nieuwe landelijke reglement voor 
de regio gelden. Maar we kunnen zelf zaken op de ARV wijzigen. Als leden ideeën hebben, 
deze bij secretaris Wim Hermans aangeven en hij zal ze 
verzamelen. secretaris@d66noordbrabant.nl. 

 

Kascontrolecommissie:   
Huibert de Man, afdelingsvoorzitter Dommelvallei. Roel Bouman fractievoorzitter Sint-
Michielsgestel. Zij zullen samen met de penningmeester Benny Hogeweg de jaarrekening 
2016 bekijken.  

De Permanente Programmacommissie PPC is begonnen. Op dit moment is Bas Evegaars 
de voorzitter en Pieter Lanser secretaris. Aanmelden voor de PPC kan bij Bas Evegaars en 
Robin Verleisdonk. 

De nieuwjaarsreceptie zal in 2017 zijn in de afdeling Midden-Brabant. Meer info volgt. 

Ruud van der Meer neemt afscheid van het regiobestuur. Helaas is hij niet aanwezig. Bas 
bedankt hem voor zijn inzet. Hij heeft de afgelopen jaren twee portefeuilles gehad. 
---Campagne en communicatie: structuur opgezet, we zijn er helemaal klaar voor in Brabant  
---Talent en training: eveneens mooie basis gelegd, met name ook training en bijeenkomsten 
voor afdelingsbestuurders erg gewaardeerd  

 

Bestuursverkiezingen  

Bas Werker, huidige regiovoorzitter en Pieter Lanser, voorzitter van afdeling Heusden, 
hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van regiovoorzitter.  
Er zijn drie plekken in het bestuur open. Voor alle drie de functies hebben 1 persoon zich 
gekandideerd. Het gaat om de functie van bestuurslid Ledenbinding- en Werving, bestuurslid 
Talentontwikkeling en Opleidingen en bestuurslid Campagne en Communicatie. Kandidaat 
zijn Birgit Cordes, Bas Evegaars en Jan Glastra van Loon 

Er zijn 74 stemgerechtigden. De uitslag van de stemming wordt bekend gemaakt door de 
voorzitter van de verkiezingscommissie Mark van Glabbeek.  
De uitslag voor voorzitter is 57 stemmen voor Bas Werker en 17 stemmen voor Pieter 
Lanser. Bas Werker is gekozen als voorzitter. 
Birgit Cordes, bestuurslid Ledenbinding- en Werving: 73 voor, 1 blanco. 
Bas Evegaars, bestuurslid Talentontwikkeling en Opleidingen: 66 voor, 5 blanco, 3 tegen. 
Jan Glastra van Loon, bestuurslid Campagne en Communicatie: 73 voor, 1 blanco. 



 
- Presentatie en panelgesprek "snelfietsroute". 
- Provinciale Statenfractie. 
- Presentatie Sjoerd Sjoersma. 
 
- Rondvraag, 
In de rondvraag wordt door Mariska Machiels vragen gesteld over het ontbreken van de 
mogelijkheid tot het stellen van kritische vragen aan de fractie. De voorzitter geeft aan dat in 
de volgende ARV zal worden bekeken of hiervoor meer tijd voor kan worden ingeruimd.  

Na de broodjes zijn er verschillende mensen gaan flyeren in de Meierijstad. 

 
 
 


