
 
Het gewestelijk bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de gewestelijke jaarvergadering op 
zaterdag 30 maart van 9:30 tot ongeveer 11.30 uur in Hotel Terminus, Stationsplein 1 , te Goes.  
 
 
Hieronder treft u de agenda aan. 
  
Agenda: 

 
1. Opening en vaststelling agenda  
 
2. Mededelingen van het gewestelijk bestuur  
 
3. Vaststelling verslag van de ledenvergadering van 10 november. 
 
De link naar het verslag. 

 
4. Jaarverslagen en jaarrekening 2018 
 
Aan de orde komen: 

• Het jaarverslag van het gewest 

• De jaarrekening van het gewest 
 

Het gewestelijk bestuur stelt voor het jaarverslag 2018 vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld de 
jaarrekening 2018, na het verslag van de kascommissie, goed te keuren en de penningmeester 
decharge te verlenen. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd.   
 

• Het jaarverslag van de Statenfractie 

• Het jaarverslag van de waterschapsfractie 
 

Deze vier stukken worden rond 26 maart naar u verzonden. 
 
5. Samenstelling gewestelijk bestuur  

 

Penningmeester Amanda van Hertum treedt na 2 jaar af. Zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Het bestuur heeft Cor Reijn uit Terneuzen bereid gevonden zich op te werpen als kandidaat 
penningmeester. Via deze link stelt Cor zich voor. Cor is al penningmeester van de afdeling 
Terneuzen. Omdat het lidmaatschap van een afdelingsbestuur slechts 6 maanden gecombineerd kan 
worden met het lidmaatschap van het gewestelijk bestuur zal het bestuur bij het partijbestuur conform 
artikel 1.35 van de statuten dispensatie aanvragen. 

 

Willem Sanderse trekt zich terug als bestuurslid. Cor Sandee trad in maart 2017 aan als bestuurslid 
en is dus aftredend. Cor is herkiesbaar. Amanda van Hertum heeft zich beschikbaar gesteld als 
bestuurslid. 

 

Tegenkandidaten voor de posten van penningmeester en bestuurslid kunnen tot en met woensdag 
27 maart gemeld worden door een bericht te sturen aan hdleunk@zeelandnet.nl. 

 

Bestuurslid Wouter van Zandbrink, voorzitter Conny Miermans en secretaris Henk Leunk zijn tijdens 
vorige ledenvergaderingen benoemd tot maart 2020. Zij zetten hun werkzaamheden voort. 
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6. De Staten- en waterschapverkiezingen van 20 maart. 
 
Een eerste evaluatie van de uitslag en de campagne. 
 
7. Afscheid 
 
Het gewest neemt afscheid van gedeputeerde Ben de Reu, de Statenleden Anton van Haperen en 
Bayram Erbisim, van Paul Weemaes als voorzitter van de waterschapsfractie en van Willem 
Sanderse als bestuurslid. 
 
8. Rondvraag en Sluiting  
 


