
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 november 

2021 

Beste leden van het CDA-Velsen, 
 
Het afgelopen jaar is niet gemakkelijk geweest. Zoals wij al met elkaar bespraken tijdens de 
ledenbijeenkomst op 1 juli jl., hebben door Corona de ledenactiviteiten op een laag pitje gestaan in onze 
partij. Ook waren alle landelijke perikelen niet goed voor het CDA. Gelukkig is na het zeer positief 
verlopen landelijk congres, de weg omhoog weer ingezet en zitten we als partij aan de formatietafel. We 
hopen nu snel op een stabiele regering, die stappen zet om een aantal problemen aan te pakken. 
Ondanks de groei van het aantal Corona gevallen waarvan nu sprake is, hopen wij ook (met in acht 
neming van noodzakelijke beperkingen) activiteiten voor onze leden te kunnen organiseren. 
 
Tegen deze achtergrond komen de verkiezingen voor de gemeenteraad nu snel dichterbij. Wij zullen 
daarom kort na elkaar twee Algemene Ledenvergaderingen organiseren, waarin we belangrijke zaken 
zullen bespreken. In de eerste vergadering (17 november) staan de lijsttrekker, de campagne en het 
programma centraal. In de tweede vergadering (8 december) de kandidatenlijst voor de gemeenteraad 
en wederom het programma. In de vergadering van 8 december zullen ook de reguliere onderwerpen 
worden behandeld, zoals het vaststellen van de jaarrekening van 2020 en de begroting voor 2022. 
 
In de vergadering van 17 november zal het bestuur de heer Gideon Nijemanting voordragen als 
lijsttrekker. Wij zien in Gideon een jonge en zeer enthousiaste lijsttrekker, die een duidelijk gezicht is 
voor het CDA bij de komende verkiezingen. Gideon heeft zich in het afgelopen jaren als steunfractielid en 
raadslid snel ingewerkt in een aantal complexe dossiers, waaronder de gemeentefinanciën. Hij streeft 
naar goede verhoudingen met andere partijen in de gemeenteraad en is verbindend. Maar hij heeft ook 
het vermogen om een duidelijk CDA-geluid te laten horen en vast te houden aan de standpunten waar 
hij voor staat. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, is Gideon al lang betrokken bij de partij en heeft hij 
meerdere functies bekleed.  Gideon kan goed luisteren en weet de belangen van de inwoners van de 
gemeente goed te vertalen naar praktische initiatieven en standpunten die niet alleen de leden van de 
partij, maar ook andere inwoners van de gemeente Velsen aanspreken. Deze kwaliteiten passen 
uitstekend bij de lijsttrekker van onze partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
Gideon zal zich nader voorstellen tijdens de ledenvergadering. Het CDA-Velsen zal bij verkiezing de 
procedure van het kandidaatstellingsregelement van het CDA volgen. U kunt dit eventueel opvragen bij 
de secretaris van het bestuur. 
 



De komende twee vergaderingen zijn dus van groot belang voor het CDA in de gemeente Velsen voor de 
volgende vier jaar. Wij hopen dan ook u allen te mogen begroeten op onze te houden ALV’s. 
 
Namens het bestuur van het CDA-Velsen en met vriendelijke groet, 

 
Jankees Salverda 
Voorzitter 

JCSalverda@Gmail.com 

0653315152 

 

 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 17 november om 20.00 

uur in de Dorpskerk in Santpoort-Noord (Burgemeester Enschedélaan 65). 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Overweging 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Definitieve vaststelling agenda 

5. Vaststelling concept notulen digitale ALV 17 november 2020 

6. Voorstellen lijsttrekker 

7. Pauze 

8. Eerste lezing verkiezingsprogramma. Het gaat hier niet om een 

uitgebreide behandeling van het programma en het indienen van 

amendementen, die volgt op acht december. Het gaat erom aan te 

geven wat u mist, waar extra aandacht voor zou moeten zijn en het 

maken van algemene opmerkingen. Een eerste concept van het 

programma wordt u voor de vergadering apart gemaild. 

9. Campagne en planning gemeenteraadsverkiezingen 2022 

10. Nieuws uit de fractie 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

Denkt u eraan uw QR-code en legitimatie mee te nemen 



 

 

 

Als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden bij de secretaris Hans Paap. Zijn 

mailadres is H.Paap12@ziggo.nl, telefoon 0235381790. U kunt dit adres ook gebruiken als u contact met 

het bestuur wilt opnemen. Contact met de CDA-fractie in Velsen kunt u leggen via mailadres 

ac.eggermont@planet.nl. 
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