
           

UITNODIGING 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van CDA Boxmeer op maandag 15 

April om 19:30 uur in Hotel Riche te Boxmeer. 

 

De agenda is als volgt: 

 

1. Opening door de voorzitter, vaststelling agenda 

2. Mededelingen.  

3. Notulen  ALV van 7 jan. 2019 (bijgevoegd 

4. Jaarverslag door de plv. secretaris (bijgevoegd).  

5. Financieel verslag door de penningmeester;  

6. Verslag kascontrolecommissie: Noud van Vught en Arno Wouters, daarna benoeming nieuw 

lid voor deze commissie. Noud van Vught treedt af. Verslag is op te vragen bij 

penningmeester en wordt tevens uitgereikt op vergadering. 

7. Bestuursverkiezing  

Op dit moment zijn er 2 vacatures in ons bestuur.. 

 Het bestuur stelt Stijn de Bruin voor te benoemen als bestuurslid. 

 Het bestuur vraagt andere kandidaten voor bestuur om zich op te geven tot en met 9 
april bij de secretaris. 
 

8. Verslag Provinciale Staten en Waterschapverkiezingen van 2019 

 Betreft resultaten kandidaten gem. Boxmeer en/of LvC  

 Verslag over de gezamenlijke aanpak verkiezingen in LvC. 

 

9. Aftreden van voorzitter mevrouw Joke van Erck. Na 8 jaar voorzitter te zijn geweest heeft zij 

aangegeven hiermee te willen stoppen 

 

10. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

======================================================================== 

20:30 uur: Voortzetting als openbare bijeenkomst met de Brabantse CDA kandidaat voor het 

Europees parlement dhr. Tom Berendsen uit Breda. Hij is de enige Brabander die kans maakt 

op een invloedrijke positie in Brussel. CDA Boxmeer vindt het zeer belangrijk dat we als 

Brabant ook aan tafel zitten in Brussel en dat de lijntjes kort blijven met onze afgevaardigden in 

Europees parlement.  

Momenteel werkt Tom als adviseur duurzaamheid, energie en klimaat bij een groot advieskantoor. 

Daarnaast is hij voorzitter van de CDA-afdeling in zijn woonplaats Breda. 

 

Zie ook persbericht 

 

Met vriendelijke groeten, 

Voorzitter Joke van Erck      Secretaris plv: Gerrit Vos  

 

 

 

 

PS: Mocht u nog geen contributie betaald hebben dan kan dat op; NL97INGB0000712000 tnv CDA 

contributierekening te Den Haag. 


