
 

 

 
Beste lezer, 

Voorzitter on tour: geef jouw ALV datum
door!

Jacco van der Tak heeft inmiddels een
aantal werkzaamheden voor het CDA
opgepakt. Na kennismaking op het
partijbureau en met de collega’s in het
landelijke partijbestuur bezoekt hij op 1
november 2019 het overleg van de actieve
CDA-bestuurders in onze provincie. Op 27
november 2019 hoopt hij de de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van Lopik bij te
wonen. 

In 2020 wil Jacco ook de andere afdelingen
en waterschappen bezoeken in de provincie
Utrecht. Doel is kennismaken, ontdekken
wat er speelt in de afdelingen en die
ervaringen meenemen en kijken hoe we
verder kunnen bouwen aan het CDA in de
provincie Utrecht. Geef daarom je datum
voor je eigen afdelings-ALV snel door aan:
Rieneke Koperdraat-Gosker via
utrecht@cda.nl. 

Met dank en goede groet,

Jacco van der Tak
 
 

 

 
PAS-journaal
 
Het is een drukke activistische week
geweest. Voor de bestuurders is het de
komende tijd vooral zaak om de rust te
bewaren en niet te snel beslissingen te
nemen die niet passend zijn. Het wordt nu
zaak voor de provincie- en
boerenbestuurders om met elkaar te
overleggen over het vervolg: wat is waar de
beste oplossing en welke maatregelen
hebben het meeste effect.
 
Lees meer...
 

  
Beste boeren
 

CDA Provincie Utrecht

  

  

  

http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/309-pas-journaal-week-42.html


 

Jullie zijn maandag in grote getalen naar
Utrecht gekomen. En we hebben goed naar
jullie geluisterd. Er wordt de laatste dagen
veel over jullie en jullie prachtige werk
gesproken zonder dat er echt met jullie
gesproken wordt.
 
Lees meer...
 

 

 

 
Zichtbaarheid Unie van
Utrecht
 
VVD en CDA hebben het initiatief
genomen om er voor te zorgen dat de
ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse
Staat ook in Utrecht zichtbaar wordt
gemaakt. 
 
Lees meer...
 

 

 

 
Activiteiten CDJA
 
Na de interessante Hannie van Leeuwen
lezing verzorgd door onze Minister
van Defensie Ank Bijleveld, is het seizoen
van het CDJA Utrecht definitief
geopend. Daarnaast kunnen wij met vreugde
mededelen dat het bestuur uitgebreid is met
twee nieuwe leden: Sophie Coppoolse als
bestuurslid activiteiten en Nander Bras
als bestuurslid Politiek. Zij kijken ernaar uit
om u te ontmoeten!
 
Lees meer...
 
 

 

 
Consulent Opleiding en
Ontwikkeling gezocht
 
Als Consulent ben je verantwoordelijk voor
het (mede)organiseren van regionale
(politieke) opleidingsactiviteiten, cursussen
en trainingen. Je bent onderdeel van de
Provinciale HRM-commissie en werkt nauw
samen met het landelijke
Steenkampinstituut. Solliciteren kan tot 15
november.
 
Lees meer...
 

  

  

  

  

  

https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/314-beste-boeren-fruittelers-en-tuinders.html
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/305-zichtbaarheid-unie-van-utrecht.html
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/310-activiteiten-cdja-oktober.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/313-consulent-opleiding-en-ontwikkeling-gezocht.html


 

Nieuws van het
Seniorenplatform
 
Het Seniorenplatform verwelkomt twee
nieuwe leden: Marijke Versteeg en Loes
Dekkers. Ook heeft zij een aantal
aandachtspunten geformuleerd voor de
fracties betreffende de begroting van 2020.
 
Lees meer...
 
 

 

 
Vooraankondiging ALV
 
De ALV van de provinciale afdeling zal
op donderdagavond 21 november
plaatsvinden. Agenda en locatie worden later
bekend gemaakt. Houdt de website hiervoor
in de gaten.
 

 

 

 
Partijcongres
 
Het CDA doet een appèl op alle leden: denk
mee over de inhoudelijke koers van onze
partij. Met zoveel mogelijk tegelijk, op ons
komende partijcongres op 9 november as in
De Fabrique in Utrecht. Een AppèlXL. 
 
Lees meer...
 
 

 

 
Volg ons ook op facebook,
twitter en instagram!
 
Volgt u het CDA Provincie Utrecht al op
twitter? Dat kan via @cda_ProvUtrecht.
Of like ons op Facebook en we zijn ook te
vinden op Instagram! Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws!
 

  

  

  

https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/312-nieuws-van-het-seniorenplatform.html
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/311-aandachtspunten-seniorenplatform-mbt-begroting-2020.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/306-partijcongres-9-november.html
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/track/click?u=bb636478befa825379eda710b&id=28832ef269&e=2fe06e15d6
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/track/click?u=bb636478befa825379eda710b&id=9e4c4d6813&e=2fe06e15d6
https://www.instagram.com/cdaprovincieutrecht/

