
ALV CDA Noord-Holland  
Notulen 23 november 2019, Cultuurkoepel Heiloo 

 

 

1. Welkom, opening met overweging 
 
Gido Oude Kotte heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

Overwegingen aan de hand van het Perspectief 2030: De zij-aan-zij maatschappij.  

2. In memoriam 
 
Er wordt stilgestaan bij alle CDA leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Er wordt extra stilgestaan 
bij het plotselinge overlijden van Gerrit Branderhorst. Hij was voorzitter in Castricum. Ook wordt er 
stilgestaan bij het overlijden van Cees Broekhoven. Hij was oud-Statenlid. Er wordt ter nagedachtenis 
van allen, 1 minuut stilte gehouden. 

 

3. Agenda 

10:00 uur Huishoudelijk deel  
10:10 uur Presentatie Begroting 2020 
10:20 uur Afscheid en Installeren nieuwe bestuursleden 

 Afscheid en Installatie AB-leden 

 Voordracht DB-penningmeester 

10:30 uur BSV 
10:35 uur Provinciale Staten 
10:40 uur In het zonnetje       
10:50 uur Terugblik Europese Verkiezingen 
11:00 uur Pauze  
11:20 uur Deelsessies: Provinciale Staten, HRM Commissie en CDAV   
11:50 uur Afscheid Jaap Bond  
12:30 uur Sluiting en napraten bij de bar 



De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Afmeldingen 

Ilja Pronk, Hans Romeijn, Wopke Hoekstra, Tom Berendsen, Ferd Grapperhaus, Petra de Groot, 
Erwin van den Berg, Robert Jan Bakker, Jesse van Rooijen, Bob Verburg, Bert Rouwenhorst, Marnix 
van Rij, Piet Brans, M. Castien-Van Eijk, Riet Breij-Turkenburg, Robert Jan Bakker, Co de Wildt, 
Hermen de Graaf, Mona Keijzer, Léon Schaaf, Jan Kramer, Nahid Bouchta, Sam van Wonderen, 
Alwyn de Jong, Gideon van Driel, Heleen Keur, Aagje Zeeman, Susanne de Roy van Zuidewijn, Kees 
de Kok, Gerard Korrel, Wim van de Camp. 

Afmeldingen die zijn gedaan via WhatsApp en sms bij de diverse bestuursleden zijn hier niet in 
meegenomen. 

5. Mededelingen 
 
Op de notulen van 13 april 2019 zijn geen correcties doorgegeven. De vergaderbundel van deze 
vergadering is te vinden en op te vragen op www.cda.nl/noord-holland/actueel/algemene-
ledenvergadering-23-november-2019 en via koekkoekl@noord-holland.nl. 

6. Financiën 

Andor Sandbergen presenteert de begroting voor 2020. Andor Sandbergen heeft de begroting verder 
toegelicht. Er was de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de penningmeester. Landelijk wordt 
er bezuinigd op zowel de Provinciale afdelingen als de lokale afdelingen.  
Grote financiële gevolgen: bijdragen van leden zijn een stuk minder en er is een projecten pot waarbij 
de voorwaarden voor aanspraak hierop nog onduidelijk zijn. Ook is de storting in de verkiezingskas 
lager. 
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Er zijn een aantal inhoudelijke vragen gesteld en beantwoord. De subsidie voor bijeenkomsten en 
ondersteuning voor de afdelingen is lager. Het lagere bedrag dat in de begroting staat is omdat wij 
ervan uitgaan dat er het aankomende jaar geen verkiezingen zullen plaatsvinden. Daarnaast worden 
de afdelingen ondersteund door de verenigingsmedewerker.  
Ook werd er een vraag gesteld over de landelijke projecten pot. De voorwaarden om daarvan gebruik 
te kunnen maken zijn nog niet vastgesteld. Wij verwachten hier wel aanspraak op te kunnen maken. 
Dit is nu begroot op €10.000,-.  
De begroting 2020 wordt ongewijzigd d.m.v. acclamatie vastgesteld.  

Aan de leden is er voorgesteld om de volgende leden voor de kascommissie te benoemen, ter 
controle van de jaarrekening van 2019: Diederik Hoekstra en Bert Brinkman. De leden gaan akkoord 
met het benoemen van Diederik Hoekstra en Bert Brinkman d.m.v. acclamatie. 

7. Wisselende bestuursleden 

Co de Wildt en Gideon van Driel hebben beiden bij het Dagelijks Bestuur aangegeven dat zij wilden 
stoppen als algemeen bestuurslid/regiovertegenwoordiger. De termijn van Co de Wildt liep af. Gideon 
van Driel is griffier in Zandvoort en kan deze functies niet combineren. Het bestuur bedankt Co en 
Gideon voor hun inzet. Beiden konden helaas niet aanwezig zijn. 
 
Ook van Wim van de Camp wordt kort afscheid genomen. Hij moest helaas afzeggen i.v.m. griep. Op 
een later tijdstip wordt uitgebreider afscheid genomen van Wim van de Camp. Vanuit het Europees 
Parlement volgt Tom Berendsen hem op.  

Nieuwe leden Algemeen Bestuur 

Tijdens de AB-vergadering van 4 november 2019 zijn Marc Wit en Kevin Stephan toegetreden tot het 
Algemeen Bestuur van Noord-Holland, na goedkeuring van de afdelingsvoorzitters van de 
desbetreffende regio’s. Marc Wit volgt Co de Wildt op als regiovertegenwoordiger voor Zaanstreek-
Waterland.  
Kevin Stephan volgt Gideon van Driel op als regiovertegenwoordiger voor Zuid-Kennemerland. 

Voordracht penningmeester per 1 januari 2020 

Aan de leden wordt Ciel Stevens voorgedragen als Dagelijks Bestuurslid (penningmeester). Er wordt 
verzocht om haar te benoemen per 1 januari 2020. Andor Sandbergen zal afscheid nemen tijdens de 
ALV op 4 april 2020. Hij sluit het boekjaar 2019 nog af met het opstellen van de jaarrekening 2019. 
Ciel Stevens stelt zichzelf voor. Aan de leden wordt gevraagd om haar te benoemen. De leden gaan 
akkoord met haar benoeming per 1 januari 2020 d.m.v. acclamatie. 



8. BSV 

Eveline Tijmstra verteld namens de BSV wat de BSV van Noord-Holland doet. Onder andere het 
organiseren van bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is een netwerkborrel met Ruth 
Peetoom op vrijdag 29 november 2019 in Purmerend. 

9. Provinciale Staten 

Fractievoorzitter Dennis Heijnen geeft aan dat de Provinciale Statenfractie tijdens de deelsessies de 
onderwerpen RES (regionale energiestrategie) en de Omgevingsvisie zal bespreken. Daarnaast 
verteld hij wie de leden van de fractie zijn, welke portefeuilles zij hebben en voor welke regio zij 
‘verantwoordelijk’ zijn. Al deze informatie is ook te vinden op de website: www.cdanh.nl. 

10. Uitreiking Zilveren Spelden 

Aan CDA'ers die jarenlang actief zijn geweest voor de partij kan een zilveren of gouden CDA-speld 
worden toegekend. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2019 in de 
Cultuurkoepel Heiloo hebben Hermen de Graaf, Frits Brouwer en Jaap Bond een zilveren speld in 
ontvangst mogen nemen. Zij kregen deze welverdiende speld voor hun jarenlange inzet voor het CDA. 

11. Terugblik Europese Verkiezingen 

Daan Versteeg neemt ons mee in de uitslag van de Europese Verkiezingen. Hij verteld wat er effect 
heeft gehad van zijn campagne. Dat was onder andere de gepersonaliseerde filmpjes om op Daan 
Versteeg te stemmen. Ook verteld hij over het telefoonnummer dat op zijn poster vermeld stond. Dit 
kun je met een klein budget promoten op Facebook en het bereik is groot.  
Tijdens de vorige ALV heeft hij een weekendje Brussel beloofd aan diegene met de meeste 
campagne bereik. Na een loting is daar de dochter van Eveline Tijmstra uitgekomen. Gefeliciteerd! 

Daan Versteeg heeft ook een terugkoppeling gegeven van het gebruikte budget. Er was een bedrag 
beschikbaar van €10.000,-. Daar is hij ongeveer €2.500,- onder gebleven.  

12. Deelsessies 

Van 11.20 tot 11.50 uur vonden er tegelijkertijd 3 deelsessies plaats.  

 CDAV: Voor deze sessie was Claudia Herbeck aanwezig. Zij gaf een lezing over de financiële 
onafhankelijkheid van de vrouw, gefocust op pensioenen. 

 Provinciale Statenfractie. Marleen Sanderse en Wilma van Andel namen u mee in de RES en 
de omgevingsvisie. Er was de gelegenheid tot het stellen van vragen en het meegeven van 
zorgen en ideeën over deze onderwerpen aan de Statenfractie. 

 HRM Commissie. De HRM-commissie stelde zich voor. Was de gelegenheid tot het stellen 
van vragen en het meedenken over wat er nog mist in Noord-Holland op het gebied van HRM 
en waar de commissie vervolgens mee aan de slag kan gaan. 

13. Afscheid Jaap Bond 

Afscheid van Jaap Bond onder leiding van Marc Haverkamp. Tijdens het afscheid en de speeches 
vanuit de zaal wordt er BondBingo gespeelt. Voor de eerste met Bingo is er een prijs: de CD van 
ALASCA: Plea for peace.  
Vanuit de zaal wordt Jaap toegesproken door: Marleen Sanderse, Jelle Beemsterboer, Harry 
Nederpelt, Dennis Heijnen, Reginald Visser, Eveline Tijmstra, Christa Kuiper-Kuijpers en Harmen Krul. 
Jaap Bond bedankt iedereen voor de mooie woorden en spreekt de zaal toe. 
 



Daan Versteeg bedankt Jaap Bond namens Noord-Holland voor al zijn inzet. Jaap ontvangt, uit 
handen van Daan Versteeg, een zilveren speld.  

14. Afsluiting 

Daan Versteeg sluit de vergadering af. Bedankt allemaal voor uw komst. Het voorzittersoverleg zal 
plaatsvinden op maandag 30 maart 2020 en de volgende ALV zal plaatsvinden op zaterdag 4 april 
2020. U ontvangt hier nog een uitnodiging van. 

 

 

 

 


