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Beste leden van Team Lokaal, 

 

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit om deel te nemen aan de eerste Algemene Leden 

Vergadering 2023 (ALV23-01). 

 

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2023 

van 19:30 tot 22:00 uur in MFC het Kruispunt, Kerkplein 6, Beugen 
 

Meldt u aan 

Wij stellen het op prijs dat u zich aanmeldt voor deelname aan deze vergadering middels een E-

mail aan bestuur@teamlokaal.nl  

 

Kascommissie 

Art. 16 HR  In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een commissie (kascommissie) van 

bij voorkeur drie leden benoemd, om de rekening en verantwoording van het bestuur na te zien, 

waarna de commissie in de algemene ledenvergadering verslag uitbrengt van haar bevindingen. 

De huidige commissie bestaat uit 3 leden, Juan Jakobs, Rob Stoll en Sanne Dortmans, waarvan 

volgens goed gebruik een lid terugtreedt. Aangezien Sanne tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 1 november jl. in de kascommissie gekozen is, stelt het bestuur voor om de 

kascommissie ongewijzigd te laten. 

 

Samenstelling Bestuur 

Art. 6 HR  Voor zover daaraan behoefte bestaat kan het bestuur de Algemene Leden Vergadering 

verzoeken om uitbreiding van het bestuur, echter het totaal der bestuursleden, dient altijd een 

oneven aantal te zijn. 

Art. 36 HR  Verkiezing geschiedt na voordracht door het zittend bestuur, dan wel nadat het lid dat 

zich verkiesbaar wil stellen een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur heeft gedaan ten 

minste veertien dagen voorafgaande aan de te houden Algemene Leden Vergadering. 

Het bestuur draagt Jan van de Weem uit de voormalige gemeente St. Anthonis voor om te 

voorzien in de vacature, ontstaan door het vertrek van Huberiet Vollenberg uit de voormalige 

gemeente St. Anthonis 

 

Stel uw vragen schriftelijk 

Tijdens de pauze is er gelegenheid om uw vraag op papier te zetten. De schriftelijk gestelde 

vragen worden na de pauze beantwoord. Tijdens de behandeling van de onderwerpen is er 

voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Mocht u een onderwerp geagendeerd willen 

zien op de Agenda, dan het verzoek om dit een week voor de Algemene Leden Vergadering 

schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. 

mailto:bestuur@teamlokaal.nl


2 
 

Wij wensen u en elkaar een fijne en geslaagde vergadering. 

 

Bestuur Team Lokaal  

 

 

 

AGENDA Algemene Leden Vergadering TEAM LOKAAL  
 

1. Openingswoord door de Voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Vaststelling van het verslag van de ALV van 1 november 2022 - Bijlage 1 

5. Financiën  

- Bespreken en vaststelling jaarcijfers 2022 

- (Tussen)stand van zaken huidig boekjaar 2023 versus begroting 2023 

6. Verslag kascommissie  

7. Samenstelling bestuur 

 

                                   PAUZE 

 

8. Actualiteiten Team Lokaal (fractie en vereniging) 

9. Ledenwerving Team Lokaal 

10. Communicatie 

11. Campagneteam - Verkiezingen 2026. 

12. Rondvraag  

13. Sluiting 

 

 

 

 

 



3 
 

Concept verslag van de 2
e
 Algemene Leden 

Vergadering dd. 1 november 2022 
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Concept verslag van de 2e Algemene Leden Vergadering 2022 van de vereniging Team 

Lokaal d.d. 1 november jl. in de in Wijkaccommodatie De Wester, Havikstraat 1, Mill 

Aanwezig:  37 leden (waaronder 6 bestuursleden – afmelding bestuurslid Gerard Stoffels) 

Afgemeld:  16 leden m.k.a. 

Agenda: 
 
1. Openingswoord door de Voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Vaststelling van het verslag van de ALV van 26 maart 2022 

5. Actualiteiten uit de vereniging Team Lokaal 

6. Stand van zaken Financiën huidig boekjaar 2022 versus begroting 2022 

7. Vaststelling begroting 2023 

8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie 2022 

9. Vacature Bestuur 

               PAUZE 

10. Communicatie 

11. Evaluatie verkiezingscampagne 2021 

12. Promotie Lokaal Brabant. I.v.m. start campagne verkiezingen Provinciale Staten op 15 maart 2023 doet Lokaal 

Brabant een oproep voor leden voor de kieslijst 

13. Rondvraag  

14. Sluiting 

 

 

1. Openingswoord  

Voorzitter Frans van der Zande heet iedereen, na het Brabants kwartierke, van harte welkom op 

deze 2e algemene ledenvergadering van team lokaal van 2022. Er zijn helaas diverse afmeldingen 

vanwege Corona, maar de voorzitter is toch blij met het aantal aanwezigen in deze mooie 

Wijkaccommodatie in Mill. 

 

 

2. Vaststelling agenda 

De vergadering gaat akkoord met de agenda. 

 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

1. Er werd door het bestuur gevraagd om onderwerpen aan te leveren voor de ALV, Van 
deelgebied Sint Anthonis c.a. onderstaande input ontvangen. 

 

1: Wat is de werkwijze van sponsoring/giften aan de partij (toetsing) Hoe is dit nu geregeld? 

Antwoord penningmeester (Zie ook verslag van de 1ste Algemene Leden Vergadering 

2022 d.d. 26 maart jl. onder punt 5): 

Delegatiebesluit donaties, door het bestuur genomen op 21 maart 2022. Dit is vastgelegd 

volgens de wet WWFT en de statuten van de vereniging. De screening (van de persoon en 

het bedrag) vindt plaats door de voorzitter en penningmeester. De grens van deze 

goedkeuring voor de donaties ligt bij € 4500,- 

De vereniging team Lokaal heeft de ANBI status. Donateurs van een ANBI mogen hun 

giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
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Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en 

de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 

 

2: Financiële verantwoording campagnekosten, deze was in vorige vergadering al 

toegezegd, graag op de agenda. 

Dit komt terug onder punt 10 van de agenda: Evaluatie verkiezingscampagne 2021 

 

3: Hoe gaan we om met integriteit. Mogelijkheid tot instellen werkgroep Integriteit? 

Antwoord voorzitter: 

Zie voor verdere toelichting de integriteitscode in het Huishoudelijk Reglement, vanaf artikel 

40 

Binnen de vereniging gelden de onderstaande kernwaarden als richtsnoer  

voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen: 

 Openheid 

 Betrouwbaarheid 

 Respect 
Het bestuur komt nog terug op de vraag mbt het instellen van een werkgroep Integriteit. 

Deze Integriteitscommissie wordt in de vergadering ook nog eens benadrukt door Ton van 

Elk de Freese. 

Zie art. 42 van het Huishoudelijk Reglement: Het bestuur stelt de code vast. Alvorens tot 

vaststelling dan wel wijziging van de code te besluiten, stelt het bestuur de leden in de 

gelegenheid een advies over de voorgenomen vaststelling dan wel wijziging uit te brengen. 

 

4: Behoefte om met Team Lokaal als geheel over thema’s te praten. 

Dit komt terug onder punt 5 van de agenda: Actualiteiten uit de vereniging Team Lokaal 

 

2. In de Pauze zijn de consumpties te verkrijgen aan de bar 
 

 

4. Vaststelling van het verslag van de ALV van 26 maart 2022 

Geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

 

5. Actualiteiten uit de vereniging Team Lokaal 

Fractievoorzitter Helma Pluk geeft een uitvoerige presentatie over de werkwijze van de 

fractie tot nu toe met een overzicht van ingediende moties en amendementen in de raad. 

Zie presentatie in bijlage 1 

Suggestie vanuit de vergadering om ingediende moties en amendementen in een jaaroverzicht 

te zetten t.b.v. de volgende Verkiezingen 

 Tevens bijgevoegde de vergaderkalender van 2023 van zowel de raad, commissies, 
thema-avonden(werkvergaderingen), fractievergaderingen en 
achterbanbijeenkomsten - bijlage 2 

 De achterbanvergadering is 2 weken voor de commissievergadering   
Verzoek van de voorzitter aan de fractievoorzitter om een handleiding te maken voor de leden 

waar de stukken te vinden zijn voor de achterban. Voor zowel de commissievergaderingen als 

(raads)hamerstukken. 

 

 Ook de Thema-avonden van de raad zijn openbaar (physiek en digitaal) 

 Het verzoek is om input voor de fractie mee te brengen naar de 
achterbanvergaderingen. 
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 Specifiek werd de behoefte gepeild om een paar keer per jaar een gezamenlijke 
achterbanvergadering te houden en in deze bijeenkomsten onderwerpen te 
verdiepen. Hierop is door vergadering positief gereageerd. Een eerste suggestie als 
onderwerp voor verdieping werd Woningbouw geopperd. 

 

 

6. Stand van zaken Financiën huidig boekjaar 2022 versus begroting 2022 

Penningmeester Dorus Huijsmans geeft een mondeling verslag van tussentijdse stand van 

zaken. Zowel inkomsten als uitgaven blijven iets achter t.o.v. de begroting. 

De definitieve jaarcijfers van 2022 zullen tijdens de Algemene Leden Vergadering in het 

voorjaar aan de leden ter goedkeuring voorgelegd worden. 

99 leden hebben de contributie over 2022 betaald en 24 leden hebben een 

betalingsherinnering ontvangen. 
 

 

7. Vaststelling begroting 2023 

 De penningmeester geeft toelichting op de cijfers. 

Vraag vanuit de werkroep Communicatie waarom de post Communicatie €1000,- lager is 

dan de €2500,- begroot voor 2022 en waarmee de werkgroep voor 2023 ook rekening 

gehouden heeft? Hierover is vooraf niet met de werkgroep gecommuniceerd. Verklaring 

van de penningmeester is dat er niet meer financiële ruimte in de begroting van de 

vereniging zit, maar ziet wellicht nog wel mogelijkheden in het fractiebudget. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2023. 
 

 

8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie 2022. 

De huidige kascommissie bestaat uit 3 leden, Juan Jakobs, Rob Stoll en Jan van de Weem, 

waarvan volgens goed gebruik een lid terugtreedt. Aangezien de commissie nog geen 3 

jaar bestaat en er nog geen aftreedschema is, heeft Jan van de Weem aangegeven af te 

willen treden. Bij het bestuur heeft zich slechts een kandidaat 21 okober jl. schriftelijk 

gemeld, t.w. Sanne Dortmans. 

De vergadering gaat akkoord om derhalve geen schriftelijke stemming te houden. Sanne 

Dortmans wordt bij acclamatie in de kascommissie gekozen. 

De voorzitter bedankt Jan voor de vele tijd die hij er afgelopen jaar aan besteed heeft. 
 

 

9. Vacature Bestuur 

Huberiet Vollenberg heeft aangegeven dat ze om persoonlijke redenen stopt als bestuurslid 

van Team lokaal. De voorzitter bedankt Huberiet voor het vele werk en kwaliteit die ze 

vanaf het begin ingebracht heeft in het bestuur. Altijd bereid om in te springen waar nodig. 

Onder applaus van de vergadering overhandigt hij namens de vereniging Huberiet een 

boeketje bloemen en een waardebon als dank voor haar inzet voor de vereniging. 

De voorzitter doet tevens een oproep aan de vergadering om mee te denken bij de invulling 

van de ontstane vacature. 

 

 

 
PAUZE (20:30-20:45 uur) 
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10. Communicatie 

De werkgroep Communicatie geeft in een heldere digitale presentatie haar visie en 

activiteiten voor de komende tijd tot aan de verkiezingen weer. De vergadering heeft hier 

erg enthousiast op gereageerd en dat stimuleert deze fanatieke werkgroep om hier volop 

mee door te gaan in de verdere uitwerking van de diverse ideeen. 

De werkgroep doet een oproep aan leden uit de voormalige gemeenten Cuijk en Boxmeer 

(en op termijn Grave) om deel te nemen in deze enthousiaste werkgroep. 

Zie presentatie in bijlage 3 

 

Ook werd een overzicht uitgereikt met daarin de verdeling van onze raadsleden over de 33 

kernen als contactpersoon voor de betreffende inwoners. De bedoeling is dat aan elk 

raadslid ook een secondanten uit elke kern toegevoegd wordt om het werk te verdelen en 

een volledige dekking te hebben over de hele gemeente. 

Zie bijlage 3 

 

Uit de vergadering komen nog de volgende suggesties te overwegen: 

- Niet alleen flyers uitdelen als er met de stoel op uit getrokken wordt maar ook eenmaal 
per jaar huis aan huis (laten) bezorgen 

- De verkiezingen beginnen nu al door goed contact met de achterban o.a. door jaarlijks 
te flyeren 

- De uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering volgende keer ook op de website 
plaatsen 

- Nieuws prominenter zichtbaar op de homepage van de website 
 

 

11. Evaluatie verkiezingscampagne 2021 

Willem van Haren presenteert middels een Powerpoint presentatie op hoofdlijnen de 

evaluatie van de verkiezingen inclusief de financiële verantwoording van de 

campagnekosten. Wat hebben we gedaan en wat hebben we ervan geleerd? 

Hij geeft een korte samenvatting over de opstart, keuze van partners, welke middelen er 

ingezet zijn, de samenstelling van de kieslijst, profilering, budget, planning en 

campagneplan. 

Belangrijkste lessen. Zorg ervoor…. 

- Dat ruim op tijd (minimaal 2 jaar voor de verkiezingen) het Plan van aanpak duidelijk is 
- Dat dan ook de bemensing van de Commissie Verkiezingen/Campagneteam bekend is 
- Dat dan ook de hoogte van het Campagnebudget vastgesteld is 
- Dat hier een goed gespecificeerde begroting aan ten grondslag ligt 
- Dat het proces van uitgaven middels offertes en onderhandeling duidelijk 

gemandateerd is 
- Dat efficiënt beheer van dit budget en ‘scherpe’ aandacht voor de verantwoording van 

de uitgaven goed nagevolgd wordt en bij dreigende overschrijding het bestuur hier tijdig 
over geïnformeerd wordt 

 

De voorzitter doet nu al een oproep aan leden die zich graag in willen zetten in het 

campagneteam voor de volgende verkiezingen, dit te melden bij het bestuur. 

 

 

12. Promotie Lokaal Brabant. 

I.v.m. start campagne verkiezingen Provinciale Staten op 15 maart 2023 doet Lokaal 

Brabant een oproep voor leden voor de kieslijst. 
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Willem van Haren en Corné Tak melden zich aan als kandidaat voor de kieslijst van Lokaal 

Brabant , Regio Noord-Oost Brabant 

Ze nemen zelf contact op met Rien van de Sande, bestuurslid van Lokaal Brabant. 

 

 

13. Rondvraag  

Vragen worden mondeling gesteld omdat er abusievelijk geen briefjes in de pauze 

uitgedeeld zijn. 

 

1. Er worden diverse politieke vragen gesteld die waar mogelijk door de fractievoorzitter 
beantwoord worden. Het betreft: 

- Scheepswerf Grave (Martien van de Weem) 
- Stand van zaken benoeming nieuwe burgemeester (Sjors van Kempen) 
- Aangekondigde sluiting op termijn Merletcollege in Mill. Aandacht voor veilige fietsroute 

(Tijs van Hulsbeek) 
2. Er rekening mee houden dat BBB bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ook 

meedoet. Wat betekent dit voor ons? (Martien van de Weem) 
De voorzitter merkt op dat BBB een landelijke partij is. 

3. Mededeling Egidia Jetten: a.s. vrijdag 13:00 uur achterban in Wanroij over  het Schone 
Lucht Akkoord 

4. Mededeling Helma Pluk: 2 keer per jaar een gezamenlijke achterbanvergadering te 
houden en in deze bijeenkomsten onderwerpen/thema’s te verdiepen. Datums worden 
nog bekend gemaakt. 1e Thema: Woningbouw – zie agendapunt 5 

5. Hoe gaat het met de samenwerking in het college en coalitie en is er al gedacht aan 
een Jeugdafdeling Team Lokaal? (Piet van de Koolwijk) 
De fractievoorzitter en wethouder beantwoorden de eerste vraag positief. De voorzitter 
neemt de tweede vraag mee naar het bestuur. 

 

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor de aanwezigheid en inzet, sluit de vergadering en nodigt 

iedereen nog uit voor een drankje aan de bar. 

 

Overloon, 2 november 2022 

 

Fans van der Zande, voorzitter    Jeu Verstraaten, secretaris 

 

 

 

 


