
 

Gewest Noord-Brabant 
 
 
Gewestelijke vergadering  
 
Zaterdag 7 december 10.00 – 13.00 uur  
Boerke Mutsaers (Vijverlaan 2 | Tilburg) 
 

Op de agenda o.m. de presentatie van het gewestelijk werkplan 2014-2015 en een 
vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. 
 
Vanwege de vele verenigingszaken die op de agenda staan zullen Floris van Overveld, 
hoofd verenigingszaken van partijbureau, en Pieter-Paul Slikker, landelijk 
campagnecoördinator, ook bij de gewestvergadering aanwezig zijn. 
 
Agenda 
 
Inloop vanaf 09.30u 
 

1.    10.00  Opening en vaststellen van de agenda 
 
2. 10.05  Vaststellen van verslag van de gewestelijke vergadering van 25 mei  
 
3. 10.10  Ingekomen stukken & Mededelingen 
   - datum nieuwjaarsreceptie 
 
4. 10.15  Terugblik op bestuursperiode 2009-2013 
   Door gewestvoorzitter Wim Luijendijk & penningmeester Stefan Jansen  
 
5. 10.35  Toelichting nieuwe werkwijze partijbureau  

Floris van Overveld, hoofd verenigingszaken, geeft een korte 
toelichting op de vernieuwde verenigingsstructuur.  

    
6. 10.45  Presentatie werkplan gewest 2014 - 2105 & begroting 2014-2015  

Vice-voorzitter van het gewest Marjolein de Wit presenteert het 
Werkplan dat het gewestbestuur heeft opgesteld voor 2014 en de 
eerste helft van 2015. Penningmeester Stefan Jansen licht het 
bijbehorende financiële plaatje toe.  
 
Bij de presentatie worden reacties vanuit de vergadering zeer op prijs 
gesteld ! Gewestelijk afgevaardigden wordt gevraagd zo mogelijk 



met hun afdelingen af te stemmen; leden van afdelingsbesturen zijn 
ook zeer welkom op de vergadering. 
 

7.       11.10            Afscheid Jop Hellegers / vacatures in bestuur en Politieke Ledenraad 
                               - afscheid Jop Hellegers als bestuurslid gewest 
                               - vacature bestuurslid vanuit Noordoost Brabant : belangstellenden  
                                 worden verzocht zich tevoren bij het bestuur te melden 
                               - vacature namens gewest in Politieke Ledenraad : voorgesteld wordt  
                                 bestuurslid Michel Speltie daartoe te verkiezen. 
 
11.20 - 11.40 PAUZE 
 
8. 11.40  Politieke actualiteit in Provinciale Staten, de Tweede Kamer en de 

Brabantse waterschappen 
   Door fractievoorzitter Henk Leenders, één van de Brabantse Tweede 

Kamerleden en vanuit de Brabantse waterschapsfracties. 
 
9. 12.00  Europese Verkiezingen 2014 
   Een korte vooruitblik op de Europese verkiezingen. Voorstel is : een 

korte introductie op Brabantse zaken vanuit de werkgroep Europa. Eén 
van de mogelijke kandidaten voor het Europees Parlement, Michiel 
Emmelkamp,  wil zich graag aan de gewestelijke vergadering 
voorstellen.  

 
10. 12.15  Vooruitblik op gemeenteraadsverkiezingen 2014 
   Met nog zo'n drie maanden voor de boeg, houdt het gewest de vinger 

aan de pols wat er lokaal borrelt en bruist in voorbereiding op de 
verkiezingen van 19 maart 2014. Wij vragen enkele Brabantse 
afdelingen een kijkje in de keuken te geven. Hoe voorloopt de 
campagnevoorbereiding? Zijn de kandidatenlijsten al gepresenteerd? 
En wat kunnen we in Brabant doen om op 19 maart net zo'n 
fantastisch resultaat te krijgen als enkele weken geleden in Friesland? 
Landelijk campagnemanager Pieter-Paul Slikker komt tips & tricks 
geven en gaat ook in op de ervaringen en resultaten bij recente 
herindelingsverkiezingen.  

 
11.  12.55  Rondvraag & Sluiting 


