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Van:	  Wils	  van	  der	  Steen	  [mailto:Wils.van.der.Steen@planet.nl]	  	  	  
Verzonden:	  zaterdag	  30	  januari	  2016	  13:59	  	  
Onderwerp:	  aanvraag	  fondsen	  voor	  PvdA	  Woudenberg	  
	  	  
Interessant	  is	  het	  feit	  dat	  het	  stadsgewest	  veel	  geld	  in	  kas	  heeft	  en	  dat	  wil	  delen	  met	  
plaatselijke	  partijen.	  Ik	  heb	  dat	  besproken	  in	  ons	  afdelingsbestuur.	  
	  	  
Wij	  hebben	  het	  volgende	  verzoek:	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  500	  voor	  lokale	  vragen	  die	  ons	  bereiken,	  zoals	  een	  ontmoetingsmogelijkheid	  
voor	  buitenlandse	  vrouwen	  die	  ervaringen	  met	  elkaar	  willen	  uitwisselen,	  
vogelopvang,	  vlinderbrigade.	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  €3000	  voor	  een	  watertap	  met	  PvdA	  zitbank	  op	  het	  fietsknooppunt	  (in	  fietsroute)	  
in	  het	  centrum	  Woudenberg	  (wens	  die	  we	  niet	  kunnen	  betalen)	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  750	  voor	  de	  verkiezingskas	  Landelijke	  verkiezingen	  die	  in	  2016	  start	  (dit	  is	  
inclusief	  Oekraïne	  campagne).	  

	  	  
We	  houden	  deze	  posten	  apart	  op	  onze	  begroting	  en	  leggen	  achteraf	  verantwoording	  af	  over	  
de	  besteding	  ervan.	  Doel	  is	  de	  PvdA	  plaatselijk	  neer	  te	  zetten.	  
	  	  
Onze	  begroting	  voor	  2016	  bedraagt	  €	  2370,-‐.	  
	  	  
Wij	  hopen	  op	  een	  positieve	  beslissing	  en	  wachten	  jullie	  reactie	  af.	  
	  	  
Hartelijke	  groet	  
Wils	  van	  der	  Steen	  
Secretaris	  PvdA	  Woudenberg	  
06	  –	  535	  612	  63	  
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Van:	  "Dick	  Kaas"	  <dick@familie.kaas.nl>	  	  
Datum:	  17	  feb.	  2016	  22:08	  	  
Onderwerp:	  voorstellen	  voor	  activiteiten	  in	  het	  gewest	  	  
	  	  
Vanmorgen	  zijn	  we	  voor	  het	  eerst	  aan	  het	  brainstormen	  geweest	  over	  een	  
activiteitenprogramma	  waarvoor	  ook	  geld	  nodig	  is.	  We	  sluiten	  daaarbij	  zo	  goed	  mogelijk	  aan	  
bij	  punten	  in	  het	  werkprogramma	  van	  het	  bestuur.	  Op	  dit	  moment	  wordt	  het	  voorstel	  op	  
papier	  gezet	  en	  gaat	  het	  nog	  de	  ronde	  langs	  voor	  mailcommentaar.	  We	  verwachten	  dat	  het	  
eind	  volgende	  week	  klaar	  is.	  
	  	  
We	  verzoeken	  jullie	  daar	  op	  de	  eerstvolgende	  bestuursvergadering	  ruimte	  voor	  uit	  te	  
trekken.	  De	  initiatiefgroep	  wil	  dat	  dan	  graag	  toelichten	  
	  	  
Dick	  Kaas	  
vz	  VvE	  Smalland	  
	  M:	  06-‐51619685	  
E:	  dick@smalland.nl	  
	  

	  

[het	  activiteitenprogramma	  treffen	  jullie	  aan	  in	  de	  bijlage	  bij	  de	  vergaderstukken;	  PW].	  
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Van:	  Jan	  Reerink	  

	  

Jan	  heeft	  eerder	  voorgesteld	  om	  middelen	  aan	  te	  wenden	  voor	  het	  uitbrengen	  van	  een	  
Magazine	  of	  andersoortig	  orgaan.	  	  

Hierover	  zijn	  geen	  verdere	  ramingen	  of	  plannen	  bekend.	  
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Van:	  Pim	  Paulusma	  

	  

Bij	  Pim	  ligt	  de	  coördinatie	  binnen	  	  het	  gewestbestuur	  van	  de	  scouting.	  Eerder	  heeft	  hij	  
aangegeven	  dat	  hier	  mogelijk	  extra	  middelen	  voor	  nodig	  zijn.	  	  

Er	  zijn	  geen	  nadere	  details	  bekend	  van	  plannen	  en	  de	  bekostiging	  ervan.	  

	  


