
 

 

 
 

 

 

Datum dinsdag 

Tijd 
19:30 – 
20:15 – 

Locatie Aderpolderweg

 
 
Geacht CDA-lid, 
 
Hierbij ontvangt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van
dinsdag 23 mei 2017. De vergadering wordt gehouden in 
de Aderpolderweg 19 te Gouda en begint om 
 
Agenda huishoudelijk deel: 
 
1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Jaarrekening 2016 (toelichting door de penningmeester

4. Bestuurssamenstelling (afscheid Lydia van der Werff, voordracht Sjoerd Keulen)

5. Voortgang gemeenteraadsverkiezingen 2018, tijdpad en verkiezingsprogrammacommissie

6. Installatie selectiecommissie gemeenteraadsverkiezingen 2018

7. Rondvraag 

8. Sluiting huishoudelijk deel ALV

In het tweede gedeelte van deze 
verkiezingsprogrammacommissie bijgepraat over de stand van zaken in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
 
Ook is Tweede Kamerlid Chris van Dam uitgenodigd. Hij zal u meenemen op 
waarop hij in de Tweede Kamer h
justitie. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op d
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arjen Blacquière 
Secretaris CDA Gouda 

Agenda ALV 

CDA Gouda 

dinsdag 23 mei 2017 

 20:05 uur (ALV huishoudelijk) 
 21:30 uur (inhoudelijk programma) 

Aderpolderweg 19, Gouda (De Oostpoort) 

Hierbij ontvangt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van het CDA Gouda op 
De vergadering wordt gehouden in kerkelijk centrum De Oostpoort
te Gouda en begint om 19:30 uur. 

(toelichting door de penningmeester, stukken worden uitgedeeld

(afscheid Lydia van der Werff, voordracht Sjoerd Keulen)

gemeenteraadsverkiezingen 2018, tijdpad en verkiezingsprogrammacommissie

Installatie selectiecommissie gemeenteraadsverkiezingen 2018 

huishoudelijk deel ALV 

et tweede gedeelte van deze Algemene Ledenvergadering wordt u door de 
verkiezingsprogrammacommissie bijgepraat over de stand van zaken in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 

Ook is Tweede Kamerlid Chris van Dam uitgenodigd. Hij zal u meenemen op 
waarop hij in de Tweede Kamer het woord voert namens het CDA, namelijk 

Wij hopen u te mogen begroeten op dinsdag 23 mei! 
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het CDA Gouda op 
kerkelijk centrum De Oostpoort aan 

, stukken worden uitgedeeld) 

(afscheid Lydia van der Werff, voordracht Sjoerd Keulen) 

gemeenteraadsverkiezingen 2018, tijdpad en verkiezingsprogrammacommissie 

wordt u door de 
verkiezingsprogrammacommissie bijgepraat over de stand van zaken in de aanloop naar de 

Ook is Tweede Kamerlid Chris van Dam uitgenodigd. Hij zal u meenemen op de terreinen 
et woord voert namens het CDA, namelijk veiligheid en 


