
VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE PVDA AFDELING OOST GELRE 2015 
 
De vergadering is gehouden in Den Diek te Lichtenvoorde op 7 mei, aanvang 20.00 uur. 
 
Aanwezig waren: bestuur, Richard Klein Tank namens de gemeenteraadsfractie en 6 
leden. Er was bericht van verhindering van: Henk Gerrits, Peter Baks en Jan Dirk Focker. 
 
Na de ontvangst met koffie opende de voorzitter de vergadering en werden de diverse 
vaste agendapunten afgehandeld. Aan de hand van vragen uit de vergadering werden 
onderwerpen nader toegelicht en besproken. Aldus werden: Evaluatie jaarplan 2014, 
jaarrekening 2014, verslag kascommissie en decharge penningmeester over het 2014, 
werkplan 2015 en begroting 2015 respectievelijk goedgekeurd of vastgesteld. Als leden 
van de kascommissie werden benoemd: Rein Annema en Gert-Jan Bannink. 
 
Vervolgens deed Richard Klein Tank namens de fractie verslag van het afgelopen 
politieke jaar in de gemeenteraad van Oost Gelre. Ook ging hij in op de politieke 
actualiteit waarbij het met name ging over de huisvesting van het gemeentelijke 
apparaat. Hierover zijn in het coalitieaccoord tussen CDA en OOG afspraken gemaakt die 
verstrekkende gevolgen en dus financiele consequenties hebben. Mede omdat in het 
verleden nogal royaal panden verworven zijn in de omgeving van het huidige 
gemeentehuis  die nu, bij nader inzien en/of vanwege voortschrijdend inzicht min of 
meer overbodig zijn. Kortom volop werk aan de winkel voor de fractie. 
 
Als laatste agendapunt voor de pauze kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Het 
voltallige bestuur: Rein Annema, Gerrit Jan Bannink en Boukhiyar Taouil is aftredend en 
niet herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werden de door het 
bestuur voorgedragen kandidaten automatisch gekozen. Annelies Donderwinkel wordt 
de nieuwe voorzitter van de afdeling Oost Gelre. Esther Hofman neemt het 
penningmeesterschap over van Gerrit Jan. Het secretariaat wordt door Boukhiyar 
overgedragen aan Jos te Molder. 
Het oude bestuur werd door Annelies vervolgens bedankt voor hun inzet en 
betrokkenheid en zij bood de vertrekkende bestuursleden een kleine attentie aan 
namens de afdeling Oost Gelre. 
 
Na de pauze hield Ellen Bakker een zeer aan de dagelijkse praktijk gerelateerde inleiding 
over laaggeletterdheid. Gezien de discussie die zich hieruit ontspon bleek dat dit 
onderwerp bij de aanwezigen goed aansloeg en werd er veel informatie uitgewisseld. 
 
Om 22.45 uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen wel thuis. 
 
 
 
Marienvelde, 12 mei 2015 
Jos te Molder, secretaris afdeling Oost Gelre van de PvdA. 


