
 
Algemeen Jaarverslag 2020 van Burgerbelangen 
OverBetuwe (BOB) 
 
Het jaar 2020 is het jaar van Covid-19, de wereldwijde 
coronapandemie waardoor onze samenleving deels op slot 
ging en velen werden geconfronteerd met onvrijheid, onvrede, stress en verdriet, maar 
ook met commercieel succes; heel tegenstrijdig allemaal. Politiek en bestuurlijk 
Overbetuwe moesten leren omgaan met functioneren op afstand, digitaal vergaderen en 
het ontbreken van direct fysiek persoonlijk contact. 
 
Terugkijkend op 2020 kunnen we constateren dat BOB zich erdoorheen heeft geslagen, 
maar dat we zeer verheugd zullen zijn als we (leden en bestuur) elkaar weer kunnen 
ontmoeten in de fysieke omgeving. 
 
In 2020 heeft het bestuur op de volgende data over de volgende onderwerpen 
vergaderd.  
 
Bestuursvergaderingen 
 
In de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de 
orde: 
> 19 mei 2020: gelet op de vele punten die op tafel liggen (door corona is er maanden 

niet vergaderd) worden diverse punten behandeld (stand van zaken wijkplatforms, 
actie voor Zuid-Molukken, terugblik Nieuwjaarsreceptie, training ledenwerving, 
kwaliteitsplan openbare ruimte, nieuwsbrieven en ALV). 
Ruim aandacht wordt besteed aan: de nieuwe website van BOB (inclusief keuze van 
de provider), van speerpunten naar actiepunten, deelname van lokale partijen aan de 
2de Kamer verkiezingen (doen we niet), voorbereiding van de raadsverkiezingen in 
2022, politieke stand van zaken in de raad en vergroening van het Europaplein; 

> 25 augustus 2020: in de zomerperiode is er sprake van enige versoepeling in de 
regelgeving omtrent corona en kunnen we opnieuw als bestuur bij elkaar komen. Er is 
een flinke lijst van agendapunten. Allereerst de voorbereiding van de verkiezingen. Er 
is een startnotitie voorbereid, die uiteindelijk moet uitmonden in een draaiboek 
verkiezingen. Een Heide dag wordt gepland (moest door de pandemie toch weer 
worden geannuleerd). 
De jaarvergadering moet, na aanvankelijk te zijn gepland, worden gecanceld. Om 
toch de statutair verplichte onderwerpen af te kunnen handelen is besloten tot een 
vergadering per e-mail. 
De website zal intensiever worden gebruikt en benut voor de politieke actualiteit. De 
notitie “Van speerpunten naar actiepunten” zal worden gebruikt voor het 
verkiezingsprogramma. Belangrijk punt met hoge prioriteit is de ledenwerving en het 
verjongen en “vervrouwen” van onze partij. Daar gaan we werk van maken. 
Tenslotte heeft Jan Navis zijn burgerraadslidmaatschap opgezegd. Hij gaat in 
Groesbeek een huis bouwen en wonen. Peter Heinen is weer aangesloten bij de 
fractie. 

In verband met de strengere regelgeving rond de pandemie, is de laatste 
bestuursvergadering van 2020 geannuleerd. De communicatie in het bestuur en van 
bestuur naar de fractie heeft zich vervolgens grotendeels telefonisch en online 
afgespeeld.  

 
“Ledenvergadering” 2020 
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In 2020 heeft geen fysieke Algemene Ledenvergadering plaats gevonden. Om de 
statutair verplichte onderwerpen toch te kunnen afhandelen, is de communicatie met de 
leden en de besluitvorming over de stukken per e-mail uitgevoerd. De stukken zijn 
verzonden op 30 oktober 2020 en de uiterste datum van reageren is gesteld op 19 
november 2020, de oorspronkelijke datum van de ALV. Alle reacties zijn instemmend. De 
stukken worden daarmee goedgekeurd en de ALV is afgesloten met een verslag van de 
bevindingen. 
Daarmee zijn:  
> het verslag van de Jaarvergadering van 16 mei 2019,  
> het Algemeen Jaarverslag 2019 van BOB,  
> het Financieel Jaarverslag 2019 van BOB,  
> het rapport van de Kascontrolecommissie van BOB over 2019 en  
> de begroting 2020 van BOB goedgekeurd en  
> zijn de leden akkoord gegaan met de vaststelling van de contributie voor 2020 en 

2021. Deze blijft vastgesteld op €20,00 per jaar.  
Aldus is tevens aan het bestuur decharge verleend voor het jaar 2019.  
 
Uiteraard hopen we dat snel na het opheffen van de beperkingen als gevolg van de 
pandemie, we elkaar weer kunnen ontmoeten en de discussies met elkaar kunnen 
voeren. Dit mede gericht op de raadsverkiezingen in maart 2022. 
 
Leden en begunstigers 
Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 32 en had BOB 1 begunstiger. 
 
Elst, 4 mei 2021 
Gerard de Leeuw 
Secretaris 
 


