
 

   Gewest Utrecht 

  1 

Conceptverslag  
 
Onderwerp : Gewestelijke Vergadering  

Datum : 29 oktober 2016 

Locatie  : Het Brandpunt in Baarn 
 
Aanwezig 
 
Leden: 
 
Bulent Isik                      Utrecht 
Gerda van Velzen          Amersfoort/Bunschoten 
Kees van Beukering      Baarn 
Wil Stekelenburg          Soest 
Jan-Jelle de Bier            Baarn 
Theo de Man                 Amersfoort 
Ton van der Linden      Baarn 
Mark Egbaard               Baarn 
Jan-Herman Keller       Amersfoort 
Dick Vink                        Veendendaal 
Wils van der Steen       Woudenberg 
Bert Veenstra                Amersfoort 
Joost de Wilde               Baarn 
Fethi Killi                         Amersfoort 
Osman Suna                   Soest 
Anne Slingerland           Baarn 
Jelle de Boer                   Hoorn (NH) 
Frans van Bork               Woerden (HDSR) 
Reinet Bouman              Amersfoort 
John Naipal                     Woerden 
Jan Hammersma            Amersfoort 
Gijs Rijsdijk                      Woerden 
Jan Rosenboom              Utrecht 
Pien de Lange-Lunenburg     Baarn 
Joost van Schaik              Amersfoort 
Erwin Kordes                   Nieuwegein 
 
 

HDSR fractie, Eerste en Tweede Kamer leden 
 
 
Constantijn Jansen op de Haar  Utrecht, HDSR DB 
Grace Tanamal     (lid Tweede Kamer)  
Loes IJpma            (lid Tweede Kamer)                                
Jopie Nooren        (lid Eerste Kamer) 
 

Gewestbestuur: 
 
René Harinck                  voorzitter 
Sytse Koopmnans           secretaris 
Peter Weijland                penningmeester 
Ersin Bolukbas                nieuwe Nederlanders 
Wim Verhage 
Pim Paulusma 
Hans Blom 
 

Statenfractie: 
 
Rob van Muilekom 
Ali Esssousi 
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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 

Renée Harinck opent. 
Heet iedereen welkom op dit tweede deel van de dag, de ochtend was een regio bijeenkomt over 
het thema Wonen. 
Na het formele deel van de vergadering gaan we praten over terugdringen van radicalisering en 
Loes Ypma trapt af naar de verkiezingen. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering 4 juni 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Activiteitenbudget Gewest Utrecht. 
Peter Weijland licht toe. Vorige vergadering werd het fonds ingesteld 20.000) ter financiering van 
extra activiteiten van afdelingen en/of het gewest. 
de ingestelde commissie met Nynke .. en Dick Kaas heeft zes voortellen besproken. Twee die zij 
goedgekeurd: 
1 activering afdeling Bunnik/Odijk: heeft nieuwe impuls nodig. Voorstel was het financieren van 
een sociaal werker. Er was verzet tegen het betalen van mensen die energie in zo'n project. het 
idee is nu om geld beschikbaar te stellen voor activiteiten. 
 Een tijdschrift maken om verslag te doen van de activiteiten van de waterschappen, verspreid op 
grote schaal. Soort tussentijds informeren over het werk van de waterschappen, heeft ook 
uitstraling naar de volgende verkiezingen. (100.000 exemplaren). 
 
4. Voorcongres.  
Gaat voor het eerst georganiseerd worden in ons gewest, gericht op 
conceptverkiezingsprogramma. Gericht op het opstellen van amendementen. Ook lokaal zijn er 
initiatieven om amendementen op te stelen die we kunnen bespreken. Zo kun je ook support 
organiseren voor je amendement 100 likes). Dat is op 19 november in Amersfoort. 
Meteen daarna moeten ze op de website gepubliceerd worden. 
Rene  pleit  er voor om het vooral te hebben over hoofdlijnen. 
Vraag is wat je bij het voorcongres doet met 2 Euro leden. Geantwoord wordt dat 2 euro leden 
gewoon lid zijn zolang ze betalen. 
Ideeën kunnen voor al opgestuurd worden zodat ze verspreid kunnen worden. 
Er zal ook hulp geboden worden bij het opstellen van amendementen. 
 
5. Vacatures gewestelijke bestuur: 
Er is een vacature voor penningsmeester en voor campagnecoördinator. 
Mensen kunnen zich opgeven en of informatie opvragen. 

 
6. Rondvraag en sluiting 
 
 

Van het gesprek over terugdringen  van radicalisering is geen verslag gemaakt, wel verwijst een 
tekst in het Jaarplan 2017 naar deze discussie 
 
Ook van de aftrap van Loes Ypma is niets vastgelegd. 
 
  
 


