
Verslag Algemene Ledenvergadering van het gewest Utrecht  

op 19 november 2020 via beeldbellen. 

Aanwezig: 20 deelnemers  

1. Opening: Dico Kuiper opent de vergadering als er 16 deelnemers aanwezig zijn.  

 

2. Vaststellen agenda: de agenda wordt zoals voorgesteld vastgesteld. 

 

3. Mededelingen: Marieke Lejeune deelt mee vanuit de Staten:  

Er werd een motie ingediend over het handhaven van boeken met Zwarte Piet in 

openbare bibliotheken. Op zich geen taak van de provincie dus daarmee geen 

issue. Julie d’Hondt sprak vanuit de fractie en gebruikte een voorbeeld met Jip en 

Janneke. Daarmee werd dit trending op Twitter. Vaak rare en bedreigende 

reacties. PVV en Forum hebben alsnog afstand genomen. Wij voelen met Julie 

mee. Bert brengt in om haar een mailtje te sturen.  

 

4. Verslag 11 juli: geen opmerkingen, de secretaris wordt bedankt. 

 

5. Actieplan 2020/2021: Rob van Muilecom (onze gedeputeerde) kon niet 

aanwezig zijn maar laat weten dat hij blij is met het plan en wil er in januari verder 

op ingaan om te kijken wat ook hij er mee kan.  

Wils Steen: mist nieuws van de waterschappen. Ziet daar niks van op de website. 

Loes Ypma vraagt om iets te bedenken voor leden die iets willen maar weinig 

mensen om zich heen hebben. Bijvoorbeeld om met mensen naar Den Haag te 

gaan en iets meer te doen voor nieuwe leden. Of om raadsleden bij elkaar te 

brengen.  

Annet Krijgsman: nodig ook Statenleden uit.  

 

6. Begroting 2021: Henk de Jong licht toe. Met applaus aangenomen.  

 

7. Wat speelt er landelijk: Jankees Oppelaar is onze gast. Hij stelt zichzelf voor. Hij 

kan ook het verkiezingsprogramma toe lichten. Een jaar geleden is de commissie 

gestart. De vorige was heel groot, 34 leden. Dat leidt tot stroperigheid, daarom is 

voor een kleine commissie gekozen die ideeen op ging halen. Heel veel gesprekken 

zijn gevoerd. Tussen december en juli zijn honderden mensen aan het woord 

geweest. Ook is een website in de lucht gebracht. In de zomer is geschreven, in 

augustus lag er de 1e versie. 1 november lag er het concept. Nu de periode met 

amendementen. Er staan al 300 in de Ledenkamer. Congres wordt over drie dagen 

verspreid Over de procedure, congres nu in 3 dagen Weinig tijd tussen uitbrengen 

en voorcongressen en Ledenkamer. Verschil met Groen Links is vooral klimaat, 

gezonde voeding. En inkomens. Verschillende vragen over de inhoud worden 

gesteld en door Jankees beantwoord.  

 

8. Bert over de campagne. Is natuurlijk vooral een landelijke campagne, dus veel 

wordt vanuit het land geregisseerd. We kunnen afdelingen ondersteunen, we 

kunnen inhoudelijke bijeenkomsten organiseren bij voorbeeld met statenleden en 

gemeenteraadsleden etc. om het over de vertaalslag te hebben. Hij licht de 

speerpunten uit het programma toe. Via een Power Point presentatie laat hij de 

plannen zien. Iemand uit: Laat de campagne toch vooral leuk zijn!  

Oproep om je eigen leden te bellen om toch vooral weer PvdA te gaan stemmen. 

Blijkt goed te werken, contact wordt erg op prijs gesteld.  

 

9. Rondvraag Sophia meldt dat zij met Loes en Jopie aan de slag gaan met scouting. 


