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Aan de leden van het CDA Schiedam 
 
 
        Schiedam, 16 september 2017 
 
 
Betreft:  Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2017 

 vaststelling verkiezingsprogramma 
 vaststelling kandidatenlijst CDA Schiedam  
 verkiezing nieuwe bestuursleden, waaronder de afdelingsvoorzitter 

 
 
Geachte leden, 
 
Zoals reeds in onze nieuwsflits van voor de zomer aangekondigd, nodigt het bestuur van de afdeling 
Schiedam u, mede namens de vertrouwenscommissie, uit voor de Algemene Ledenvergadering op: 
 

Dinsdag 3 oktober 2017 om 20:00 uur 
Locatie: De Ark, Hargplein 101 

 
Deze ledenvergadering staat voor een groot deel in het teken van de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen. De vaststelling van zowel het verkiezingsprogramma als de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017 van onze afdeling staan op de 
agenda. Daarnaast vindt de verkiezing van nieuwe bestuursleden, waaronder de voorzitter van het 
bestuur van onze afdeling plaats. 
 
Advieslijst kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 
De vergadering wordt deels geleid door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Albert 
Blok. Aangezien meer dan de helft van het afdelingsbestuur op de groslijst en advies- voorkomt (al 
dan niet op een onverkiesbare plaats), heeft het bestuur de volledige procedure voor de 
kandidaatstelling overgedragen aan deze commissie, die naast de heer Blok bestaat uit de heren 
Polak en Hekman. Zij hebben het bestuur recent de advieslijst doen toekomen, welke wij u 
ongewijzigd doorsturen. U treft de genummerde advieslijst als eerste bijlage aan.  
Tijdens de vergadering zal de vertrouwenscommissie verslag doen van haar werkzaamheden en de 
advieslijst nader onderbouwen. Vervolgens wordt de advieslijst ter stemming gebracht1.  
 
Procedure vaststelling verkiezingsprogramma 
Naast vaststelling van de advieslijst, staat vaststelling van het verkiezingsprogramma ‘Samen voor 
Schiedam’ op de agenda. Een door het bestuur ingestelde programcommissie onder leiding van de 
heer Hekman heeft de afgelopen maanden via een interactief proces gewerkt aan de opstelling van 
het concept-programma dat u bij deze uitnodiging ontvangt2. Tijdens de algemene ledenvergadering 
wordt het programma ter vaststelling in stemming gebracht. Graag stellen wij u hierbij in de 
gelegenheid schriftelijk amendementen op de concepttekst bij het bestuur in te dienen. Ingediende 
amendementen zal het bestuur voor een concept-preadvies aan de programcommissie voorleggen, 
waarna het bestuur een standpunt zal innemen aangaande de amendementen.  
 
 
                                                 
1 Leden die niet langer dan acht weken als lid van het CDA zijn ingeschreven en leden die niet aan hun financiële 
verplichting hebben voldaan, kunnen niet aan deze stemming deelnemen, tenzij zij het openstaande bedrag ter 
vergadering aan de penningmeester, de heer Wim Leijendekkers, voldoen. 
2 Leden die deze uitnodiging per post ontvangen, ontvangen niet standaard een concept van het programma bij 
de uitnodiging. Indien u een geprint exemplaar wilt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de 
voorzitter. 



Uw amendement(en) op de concepttekst kunt u tot 1 oktober aanstaande schriftelijk indienen bij: 
 
CDA afdeling Schiedam 
t.a.v. de voorzitter 
p/a Atalantahof 21 
3124 BA Schiedam 
Of per email sturen naar cdaschiedam@hotmail.com  
 
Indien er amendenten worden ingediend, zullen wij u 2 oktober de tekst samen met een eventuele 
aanbeveling van het bestuur toezenden. 
 
Benoeming nieuwe bestuursleden en verkiezing afdelingsvoorzitter 
Herhaaldelijk heeft het bestuur leden opgeroepen voor het bestuurslidmaatschap. Wij zijn verheugd u 
te kunnen melden dat de heren Polak en Hekman graag toe willen treden tot het bestuur. Het bestuur 
heeft geen andere voordrachten ontvangen. Wij adviseren u in te stemmen met de toetreding tot het 
bestuur van de heren Hekman en Polak.  
Vervolgens zal -in verband met mijn vertrek uit het bestuur- de nieuwe voorzitter gekozen worden.  
Het bestuur draagt de heer Hekman voor als nieuwe voorzitter van de Schiedamse afdeling. 
 
Resumerend komt de agenda van de ledenvergadering er als volgt uit te zien: 
 
AGENDA 

1. opening door het bestuur 
2. mededelingen 
3. vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Samen voor Schiedam’ 
4. verslag werkzaamheden vertrouwenscommissie, toelichting op de genummerde advieslijst 

en toelichting op het stemsysteem 
5. benoeming onderzoekscommissie3 
6. stemming over de advieslijst  
7. PAUZE 
8. vaststelling uitslag stemming (proces-verbaal) 
9. benoeming nieuwe bestuursleden en verkiezing voorzitter 
10. sluiting 

 
Na de sluiting is er gelegenheid tot informeel samenzijn. 
 
Wij en uw/onze kandidaten stellen uw komst zeer op prijs! 
 
Wilt u naar onze ledenvergadering komen, maar bent u slecht ter been? Neemt u dan contact op met 
onze voorzitter. Wij zorgen voor uw vervoer. 
 
 
 
Hoogachtend, 
mede namens de vertrouwenscommissie, 
 
 
Christine Flaten-Daskalakis 
voorzitter CDA afdeling Schiedam  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: -advieslijst kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 
  -concept-verkiezingsprogramma CDA Schiedam 2018-2022 

                                                 
3 De uitslag van de stemming over de advieslijst, dient te worden vastgesteld door de onderzoekscommissie 
De benoemingscommissie dient te bestaan uit (3) leden niet zijnde kandidaat of lid van de vertrouwenscommissie 
en maximaal één bestuurslid. 


