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Aanwezig
Jeroen Sterk, John Jorna Ralph Hallo, Inge Verhoef, Martien Das, Paul Heijmerink, Alex Kaat, Erik
Alsema, Arjen Hussem, Vincent Bijlo, Alie van Veenendaal, Wypke Zuidweg, Hanneke Brandsma,
Margriet Hunse, Djien Kwik
Afwezig met bericht
Erika Spil, Arie Viskil
Agenda
1. Opening
Welkom door voorzitter Erik Alsema aan alle aanwezigen.
Arjen Hussem staat stil bij het overlijden van P21-lid Jan Willem Noorderbos. Hij is begin
februari op 69-jarige leeftijd overleden. Jan Willem woonde al sinds 1976 in de
gemeente Bunnik en heeft lang gewerkt op het Bunnikse gemeentehuis. Ook was hij als
vrijwilliger heel actief. Vorig jaar stond hij als kandidaat op de P21-lijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben hem leren kennen als een betrokken man met hart
voor de mensen in de dorpen.
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Financieel verslag 2018 en begroting 2019
Bestuur is tevreden over campagneverloop en over uitkomst. Kosten campagne 6000,Meer inkomsten in 2018 vanwege afdracht fractieleden en wethouder.
Op de balans middelen voor verkiezingen over vier jaar weer gereserveerd.
Kascontrole door Paul en Bram verricht met conclusie: eerlijke en getrouwe weergave. Advies
aan de vergadering is dan ook om penningmeester décharge te geven.
Voor 2019 posten begroot voor o.m. facebook advertenties, attenties bij gelegenheden,
administratie pakket, ondersteuning fractie voor communicatie met inwoners.
De nieuwe begroting wordt vastgesteld.
Alex Kaat zegt toe om als nieuw lid van de kascommissie op te treden.

Rondvraag
John Jorna attendeert op 9 mei, Dag van Europa. Zou mooi thema van een volgende avond
kunnen zijn, gelet op Europese verkiezingen. Toon daarbij ook relatie met en invloed op lokale
bestuur. Niet bij iedereen bekend en zichtbaar. Bestuur neemt de suggestie mee voor sprekers,
Jonna of Bas Eickhout. Mogelijk samen organiseren met PvdA en Groen Linkspartij.
Voorzitter sluit vergadering af, met dank aan aanwezigen voor inbreng.

