Jaarverslag 2018 van Burgerbelangen OverBetuwe
In 2018 begon met het bestuur dat in 2015 begonnen was de
klus voor BurgerBelangen Overbetuwe (BBO) te klaren.
Dé activiteit in 2018 was het verkrijgen van een zo gunstig mogelijk resultaat tijdens de
Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Daartoe werden posters voor de
publicatieborden opgehangen, flyers gedrukt (20.000 exemplaren) en in alle kernen van
Overbetuwe huis-aan-huis bezorgd, trokken onze kandidaat-raadsleden de gemeente in
om deel te nemen aan de debatten en lieten we ons zien tijdens buitenactiviteiten (zoals
de wekelijkse markten en bij drukke winkelcentra). Naast haar website en een reportage
voor Omroep Gelderland, heeft BBO ook regelmatig gepubliceerd in onder meer de
regionale weekbladen, de lokale dorpskranten en op Facebook.
De kandidatenlijst bestond uit 18 kandidaten, waarvan de onderste bestonden uit actieve
lijstduwers. Daarbij gevoegd het zichtbare raadswerk in de periode 2014-2018, hebben
de verkiezingen meer dan een verdubbeling van het aantal stemmen t.o.v. 2014 en
daarmee twee raadszetels opgeleverd. Ard op de Weegh als lijsttrekker en Dia Vennis
(plek 3 op de lijst, met voorkeurstemmen) zijn vanaf het voorjaar de raadsleden van
BBO.
In de bestuursvergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
> 24 april 2018: evaluatie van de verkiezingen 2018, het concept algemeen jaarverslag
2017, concept financieel jaarverslag 2017, concept begroting 2018 en de
voorbereiding van de ALV op 30 mei 2018;
> 4 oktober 2018: taakverdeling in het bestuur. Naast de door de ALV gekozen
voorzitter, zullen na de benoeming in de ALV Albert Luijpen als penningmeester en
Gerard de Leeuw als secretaris optreden. Verder kwamen aan de orde: voorbereiding
ALV, naamgeving van de vereniging, toekomstige onderwerpen, aanvragen ANBIstatus en de inhoud van de website;
> 8 november 2018: voorbereiding huishoudelijk reglement, uitvoeren
naamsverandering (van BBO naar BOB, het organiseren van Open Fractievergaderingen en de voorbereiding van de ledenvergadering van 15 november.
Ledenvergaderingen
In 2018 hebben twee Algemene Ledenvergaderingen plaats gevonden. Tijdens de ALV
op 30 mei 2018 in “De Bongerd” in Heteren waren de statutaire verplichtingen aan de
orde (Jaarverslag 2017, Financieel Jaarverslag 2017, verslag Kascontrolecommissie,
benoeming nieuwe leden Kascontrolecommissie, Begroting voor 2018 en de vaststelling
van de contributie).
Ten aanzien van de bestuurssamenstelling meldde Mike de Vries (voorzitter), dat hij wil
terug treden als voorzitter. Jan Meijer heeft interesse om voorzitter te worden. De
vergadering besluit dienovereenkomstig. Louise op de Weegh (secretaris) heeft
eveneens aangekondigd te stoppen met haar bestuurslidmaatschap. Tijdens een ALV
later in het jaar zal de invulling van de bestuursfuncties aan de orde komen.
Tenslotte was er aandacht voor de evaluatie van de verkiezingen en legde de fractie
verantwoording af aan de ledenvergadering. Leerpunten uit de evaluatie (publiciteit,
duidelijkheid verkiezingsprogramma, naamgeving BBO, inhoud van de flyer, werving
leden onder jongeren) worden meegenomen door het bestuur.

De tweede (extra) ALV vond plaats op 15 november 2018 in “Het Wapen van Elst”. De
samenstelling van het bestuur is een van de onderwerpen. Gerard de Leeuw en Jos
Lankveld treden toe tot het bestuur. In het bestuur is bepaald dat Gerard secretaris wordt
en Jos algemeen bestuurslid.
De (burger)raadsleden hebben de gelegenheid gekregen om inzicht te verschaffen in
hun politieke werkzaamheden. Tevens is met de leden besproken welke thema’s,
onderwerpen en activiteiten de aandacht behoeven.
Een belangrijk punt was tenslotte de naamgeving van de vereniging. Besloten werd tot
“Burgerbelangen OverBetuwe” met als afkorting “BOB”.
Leden en begunstigers
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 38 en hadden we 1 begunstiger.
Elst, 11 april 2019
Gerard de Leeuw
Secretaris
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