
                  Verslag 
ALGEMENE AFDELINGS VERGADERING D66-NOORDENVELD van 
donderdag 6 oktober, 2011; Brinkhof, Brink 1, 9331 AA NORG 

 
Aanwezig: John Simons/ Paul Eisinga/ Klaske Vogel/ Gerbrant Fennema/ Johan Sagel/ Hans 
       Laan/ Herman Sips / Joop Kalb / Frederik van Lookeren / Wim Vegt. 
Afwezig: Jacob Pepping /  Tonnis Meier/ Dick Andriesse/ Joop Hopmans. 
 
1. Opening,  

2. Mededelingen; Marijke Augustein gaat weg als regiovoorzitter van het regiobestuur 

3. Verslag Algemene Afdelingsvergadering 12 mei 2011in de Winsinghhof;  
  Geen opmerkingen, verslag aanvaard  

4.  Financiële aangelegenheden; 
 Er was weinig wijziging tov de situatie per 01-01-2011. 
 John Simons overhandigt nota over de website aan Gerbrant. John stelt voor einde 
 vh jaar om kascie en controle uit te voeren. Hans Laan stelt voor dit te combineren 
 met de bestuurswisseling. 
 
5. Stand van zaken D66 (landelijk, regionaal, lokaal)    
 Landelijk: vz was op congres D66 over Natuur; inspirerende bijeenkomst. 
 Frederik vindt de landelijke organisatie erg actief.    
 Regio Drenthe: D66 Statenfractie is kritisch. Verplaatsing Dierentuin Emmen gaf 
 veel commotie. Gemeente gaf 17 milj; provincie gaf 12 milj. Er was nog  nodig € 210 
 milj.Nog lang geen besluit.       
 Gemeente Noordenveld:  Brandweer is n zorg; er is sprake van opheffen post 
 Peize. Roept heftige reacties op. Raad moet kiezen. Er zijn altijd plekken, die niet 
 altijd tijdig bereikbaar zijn voor de brandweer.. Gerbrant betreurt, dat de 3 
 posten niet gezamenlijk met een idee gekomen kwamen. De korpschef schiet 
 tekort, werd gezegd.        
 Zwembad de Hullen: blijft voorlopig open tot 2014. Bezuinigen van € 200.000 nodig 
 in 3 jaar.         
 Norgerduinen: Bestemming plan Buitengebied Norg ligt ter inzage. Raad moet in 
 december 2011 een besluit nemen. Permanente bewoners moeten eruit; er zal 
 gehandhaafd worden. Het gaat om ‘recreatiewoningen”  

6. Bestuurswisseling;         
 Het oude bestuur van 3 leden wilde opstappen, heeft het waakvlammetje 
 weten te bewaren, maar veel energie was over. Al met al heeft het bestuur 6 jaar 
 zijn best gedaan (vanaf 2005)en is blij, dat er nieuw elan is ontstaan.  
 Frederik werd gevraagd om nieuwe formatie te verkennen en nieuwe leden te 
 polsen voor bestuurfuncties.         
 Er hebben zich 3 kandidaten voorgesteld:       1. 
 Frederik van Lookeren Campagne (1957), is al lang lid van D66, is politiek      
     gericht; voelt zich thuis bij D66. Heeft journalistiek werk gedaan, richt zich nu op   
     website van D66 Noordenveld.       
 2. Hans Laan: (1961) van origine psycholoog, maar heeft altijd in ICT gewerkt nu 
     ATOS- via  KPN naar Groningen gegaan. Is een tijdje weg geweest bij D66, maar 
     is nu weer terug.         
 3. Paul Eisinga: (1960) geb. in Limburg, woont nu in Nieuw-Roden; vind zich een 
     typische forens; werkt als tandheelkundige in Groningen in Gr-Zuid. 



 De aanwezige leden hebben allen hun schriftelijke stem uitgebracht: 10 x Frederik, 
 10x Hans en 10 x Paul . Men was buitengewoon verheugd met het nieuwe bestuur
 Er is geklonken op dit nieuwe bestuur.      
 Frederik neemt het voorzitterstokje over, geeft terugblik op het verleden en 
 complimenteert met de verkozenen.        

7. Plannen van het nieuwe bestuur:       
 - in 2014 zijn er weer verkiezingen. Dan moet er een afdeling staan met actieve    
   leden, jong en oud!         
 - bestuur zal thema avonden beleggen; zal nog verder uitgewerkt worden. Er zal veel 
   nieuws op de website geplaatst worden  

8.  Rondvraag          
 Klaske hoopt dat er veel jongeren bij komen en vooral actieve vrouwen. 
 John vindt dat de nota website (€ 500’ erg duur is. Frederik vindt dat er een 
 goede prestatie is geleverd. John is overtuigd, dat huidige functionaliteit voor 
 1/3 van de prijs geleverd kan worden.       
 John merkt op, dat elke partij recht op bestaan heeft, niet uitsluiten (PVV). 
 Ten principale zou D66 geen enkele partij moet uitsluiten. Wel zouden er 
 strategische en praktische argumenten zijn om niet samen te werken 

Tenslotte: Het oude bestuur wenst het nieuwe bestuur veel succes!  
       Gerbrant dankt het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel succes 
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JK Norg, 25-03-2012 


