
Jaarverslag van de vereniging Perspectief 21 over het jaar 2016 

 

1. Samenstelling van het bestuur 

Onderstaand vind u de samenstelling van het bestuur van de vereniging, en de 

wijzigingen die in het jaar 2016 hebben plaatsgevonden: 

 

Naam Functie/taak Datum 

aantreden 

Datum 

aftreden 

Els Otterman Voorzitter 2014 - 

Agnes Laurens Secretaris 2014 April 2016 

Marleen van der Vliet Secretaris April 2016 Nov 2016 

Alie van Veenendaal Secretaris Dec 2016 - 

Erik Alsema Penningmeester Nov 2014 - 

Vincent Bijlo Communicatie 2014 - 

Alex Kaat Communicatie 2014 - 

 

2. Bestuursvergaderingen  

In 2016 zijn tenminste 10 bestuursvergaderingen gehouden, meestal maandelijks 

met uitzondering van de maand augustus. 

In de periode oktober en november zijn enkele ingelaste bestuursvergaderingen 

gehouden. 

 

3. Ledenvergaderingen  

Op 20 april 2016 vond een Algemene Ledenvergadering plaats, waarin ter 

vaststelling waren de nieuwe benoemingen in het bestuur en het financieel 

jaarverslag. Tijdens de vergadering werden tevens de nieuwe statuten en het 

nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Vanuit de ledenachterban kwamen 

suggesties tot direct contact met o.m. oproep tot meningpeiling onder de leden. 

Op 20 december 2016 vond er een besloten ledenvergadering plaats vanwege het 

aftreden van wethouder Rob Zakee. Het bestuur betreurt de gang van zaken. De 

afgelopen 2,5 jaar zijn in een goede persoonlijke verstandhouding verlopen. Er is 

een selectiecommissie aangesteld voor de werving en selectie van een nieuwe 

wethouder.  

 

 

4. Organisatie van de vereniging  

- Op 1 jan 2016 had de vereniging 157 leden, op 31 december was dit gedaald tot 

153. In 2016 van of naar Bunnik verhuisde leden van Gl of PvdA zijn hier nog niet 

in verwerkt. 



- Na goedkeuring op de ALV van 9 december 2015 zijn vernieuwde statuten 

gedeponeerd bij de notaris. Deze zijn op 11 april 2016 door de notaris 

vastgesteld. Tevens is op die datum een nieuw Huishoudelijk regelement van 

kracht geworden.  

 

5. Deelname aan verkiezingen  

In 2016 is het bestuur gestart met het voorbereiden van de verkiezingen 2018. Dit 

zal in 2017 in diverse commissies verder ter hand worden genomen. 

 

6. Overleg met fractie en wethouder  

De fractie voorzitter en de wethouder hebben met enige regelmaat vergaderingen 

van het bestuur bijgewoond. Vice versa heeft het bestuur ook enkele een 

vergadering van de P21 fractie of van de gemeenteraad bijgewoond.  

Daarnaast zijn in de loop van 2016 functioneringsgesprekken gevoerd met alle 

leden van de raadsfractie en met de wethouder. 

Ook is in maart 2016 een strategie-avond gehouden met fractie, wethouder en 

bestuur om de strategie van de fractie voor de resterende 2 jaar te bespreken. 

 

7. Organiseren van politiek debat  

- Op 26 juni heeft het bestuur, samen met wethouder Zakee, een politiek 

fietstocht georganiseerd door de gemeente Bunnik. Mede door het slechte weer 

was de opkomst helaas beperkt. 

- Op 1 december heeft het bestuur een avond georganiseerd waarop deelnemers 

een serious  game gemeentepolitiek konden spelen. Helaas was de opkomst te 

klein om het spel te kuenen uitvoeren. 

 

8. Interne en externe communicatie  

- Nieuwsbrieven 

Er zijn ca. 10 nieuwsbrieven digitaal verstuurd aan leden en andere 

geïnteresseerden. 

- Website 

De website is actief bijgehouden met actuele nieuwsberichten en 

aankondigingen. 

- andere communicatie 

…. 

 

9. Financieel verslag 

Het financieel verslag over 2016 is hier te vinden. 

Toelichting: 

Het jaar 2016 is afgesloten met positief saldo van ruim € 1170, dit is flink hoger dan 

begroot. Hiervoor zijn een paar redenen: 

http://www.p21.nl/wp-content/uploads/2017/05/P21-Financieel-verslag-2016.pdf


- de webmaster had verzuimd een rekening te sturen over 2016. De komt op de 

rekening voor 2017 

- er is geen extra bijeenkomst gehouden, naast de reguliere en bijzondere 

ledenvergaderingen. De ledenvergaderingen vielen goedkoper uit dan begroot. 

De uitgaven voor bestuurskosten waren hoger dan begroot vanwege de 

(vergader)kosten die de selectiecommissie voor de nieuwe wethouder  heeft 

gemaakt. Deze waren uiteraard niet begroot. 

De uitgaven voor publiciteitsmateriaal die in 2015 zijn gedaan (banners, folders) 

worden over 3 jaar afgeschreven: € 288 per jaar, tot en  met 2017. 

De inkomsten waren vrijwel conform begroting, door enkele opzeggingen van 

onafhankelijke leden is er minder contributie binnengekomen dan begroot. 

De balans toont een eigen vermogen van ruim € 9000, waarvan we € 5500 

reserveren voor de verkiezingscampagne 2018. Omdat de inkomsten uit afdrachten 

niet goed voorspelbaar zijn, is het verstandig om ook een vrij eigen vermogen aan 

te houden. Eind 2016 bedroeg dit ruim € 3600. 

 


