
Het gewestelijk bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de gewestelijke jaarvergadering 
op zaterdag 2 april 2016 van 9:30 tot ongeveer 11.30 uur in hotel Terminus te Goes.  
Hieronder treft u de agenda aan.  

 
Agenda  
 

1. Opening en vaststelling agenda  
 

2. Mededelingen van het gewestelijk bestuur  
 

3. Vaststelling verslagen van de ledenvergadering op 12 december 2015 en de 
extra ledenvergadering over de zorg in Zeeland op 6 februari 2016. 
 

4. Jaarverslag en jaarrekening 2015 van het gewest  
Het gewestelijk bestuur stelt voor het jaarverslag 2015 vast te stellen en de 
jaarrekening 2015, na het verslag van de kascommissie, goed te keuren en de 
penningmeester decharge te verlenen. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. 

 
5. Afscheid van penningmeester Addie Cleven 

 
6. Afscheid van het waterschapsbestuurster Wilma Brouwer 

 
7. Samenstelling gewestelijk bestuur  

Op deze vergadering worden leden van het gewestelijk bestuur gekozen. 

Vanaf half november 2015 tot 1 maart 2016 konden kandidaten worden aangemeld 

voor de functies van voorzitter, penningmeester, en bestuurslid. Een en ander 

resulteert in het volgende voorstel: 

1. De benoeming voor een periode van 2 jaar van Bob van Schuylenburch uit 

Middelburg tot voorzitter 

2. De benoeming voor een periode van 2 jaar van Wouter van Zandbrink uit 

Aagtekerke tot bestuurslid 

3. De benoeming voor een periode van 2 jaar van Wim ter Hoor uit Sas van 

Gent tot bestuurslid. 

 
Het bovenstaande wordt toegelicht in het bijgevoegde document. 
 
Op de jaarvergadering van 22 maart 2014 werden Henk Leunk en Willem Sanderse 
respectievelijk als secretaris en bestuurslid gekozen voor een periode van 2 jaar. 
Beiden treden af en zijn herkiesbaar. Voorgesteld wordt om Henk als secretaris te 
kiezen en Willem als bestuurslid voor een periode van 2 jaar. 
 

Tegenkandidaten voor de post van secretaris kunnen tot vrijdag 1 april gemeld 

worden via hdleunk@zeelandnet.nl . 

 

Kandidaten voor de nog openstaande post van penningmeester kunnen zich ook 

melden via hdleunk@zeelandnet.nl . 
 
Tevens maakt Anouschka van Immerseel als lid deel uit van het bestuur. Zij werd op 
21 maart 2015 voor een periode van 2 jaar gekozen.  
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8. Actuele zaken uit de Statenfractie  
- Jaarverslag 2015 PS fractie  
- Mondeling verslag over recente ontwikkelingen  
 

9. Actuele zaken uit de Waterschapsfractie  
- Jaarverslag 2015 PS fractie. Dit verslag is nog niet gereed en wordt zo spoedig   
  mogelijk na gezonden. 
- Mondeling verslag over recente ontwikkelingen  
 

10. Afscheid Wilma Brouwer van het waterschapsbestuur 
 

11. Afscheid van de vertrekkende bestuursleden Aty Harwijne 

 

12. Rondvraag en Sluiting 


