
Concept Notulen  ALV 5 maart 2019 
1. Opening 

Gijsbert opent met Psalm 23 en gebed. 

2. Vaststellen  agenda 

Geen opmerkingen, agenda vastgesteld. 

3. Vaststellen  verslag  ALV  14 november 2018 

Notulen zijn vastgesteld, geen vragen. 

4. Mededelingen  bestuur 

a. Presentielijst / Afmeldingen: 

i. Jaap Burgers 

ii. Henk van Soest 

iii. Johan Blad 

iv. Roelof Mulder 

v. Jonathan van den Heuvel 

b. Wisseling in de fractie 

Gijsbert bedankt Johan Blad kort, ondanks zijn afwezigheid zijn we dankbaar 

voor zijn inzet. 

c. Minimaregeling 

Gijsbert legt uit dat het bestuur als voorstel heeft om een volmacht te krijgen 

om €500,- te gebruiken om minimaregeling op te zetten voor contributie. 

Geen opmerkingen, volmacht gekregen. 

d. Permanent campagneteam 

Marco vertelt over een aantal activiteiten die in het kader van permanente 

campagne gedaan zijn en op de planning staan: wijkambassadeurs, 

complimenten-dag, klimaatjes, marktacties, bidstond en verkiezingsdag. 

Marco, Jeroen en Willem ervaren het PCT als zeer positief, als leden vragen 

en/of ideeën hebben zijn die altijd welkom. 

5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018 

Jaarverslag 2018 is vastgesteld, 

Jaarrekening 2018 is vastgesteld, geen vragen. 

Dick Roodbeen doet namens de kascommissie (Dick Roodbeen, Joas Duister) verslag. 

De kascommissie stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur. 

6. Presentatie en rondleiding door Ferry Gerritsen; een kijkje achter de schermen van 

De Basiliek. 

Ferry Gerritsen houdt een presentatie over en geeft een rondleiding door de Basiliek. 

7. Pauze 

8. Provinciale Statenverkiezingen – wat zijn de speerpunten van de ChristenUnie 

Provincie Utrecht en waarom is stemmen belangrijk op 20 maart? 

Kees van Kranenburg spreekt over de komende provinciale verkiezingen en 

waterschap verkiezingen. 

Arjan Koerts vertelt over compliment aan Synthus en de provinciale verkiezingen. 



9. Wat  verder  ter  tafel  komt  /  Rondvraag 

Politieke ontwikkelingen: Marco neemt een aantal zaken door: website en sociale 

mediagebruik, maandelijkse nieuwsbrief, vanaf april komt er een maandelijkse 

column. 

Geen wvttk / rondvraag. 

10. Sluiting 

We zingen opwekking 599.  

 


