
  

 

Aan de leden van de PvdA afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en 

Waalre. 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de oprichtingsvergadering van de nieuwe afdeling PvdA Regio 

Eindhoven op vrijdag 16 juni 2017. Van 17-18 uur. Locatie: Het Klooster, Park 1, 5671 GA Nuenen 

Voorafgaand aan de oprichtingsvergadering zullen de bovengenoemde afdelingen zich opheffen in 

een opheffingsvergadering. Ook deze vergadering is in Nuenen. U ontvangt hierover een aparte 

uitnodigingsbrief van uw eigen afdeling met de agenda en het tijdstip van aanvang!   

Hierbij sturen wij u de agenda en de onderliggende stukken voor de oprichtingsvergadering.  

Wij hebben voor de oprichtingsvergadering enkele landelijke kopstukken bereid gevonden om een 

bijdrage te leveren aan (een onderdeel) van de vergadering. Zo zal Hans Spekman de vergadering 

openen en voorzitten tot het moment dat het bestuur is gekozen. Verder zal Lilianne Ploumen  

(Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig zijn en ons bijpraten 

over haar Sociaaldemocratische missie. 

De voorzitters van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre 

nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opheffings- en oprichtingsvergadering en wij 

hopen u op 16 juni te kunnen begroeten in Nuenen. 

Met vriendelijke groet, 

De voorzitters van de PvdA afdelingen  Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en 

Waalre. 

 

De agenda voor de oprichtingsvergadering PvdA afdeling Regio Eindhoven op 16 juni. 

1. Opening door Hans Spekman  

2. Bekrachtiging van de oprichting van een nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven. 

3. Verkiezing nieuwe bestuur. 

Nieuwe voorzitter neemt voorzitterschap over 

4. Vaststellen actieplan 2017 nieuwe afdeling. 

5. Vaststellen begroting 2017 (wordt nagezonden, zie toelichting) 

6. Benoemen van de kascontrolecommissie. 

7. Rondvraag. 

8. Toespraak van Lilianne Ploumen  (Minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking). 

 

Afsluiting en napraten met een borrel! 



 

Toelichting bij de agendapunten. 

 

Ad 2. Bekrachtiging van de oprichting van een nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven. 

Voorstel: Bekrachtigen van de oprichting van een nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven. 

 

Ad 3. Verkiezing nieuwe bestuur. 

Het bestuur van de nieuwe afdeling bestaat uit vertegenwoordigers uit de afdelingen van alle 

gemeenten in de nieuwe afdeling. Alle afdelingen hebben inmiddels een bestuurslid aangewezen dat 

wordt voorgedragen als bestuurslid  in het nieuwe bestuur. Daarnaast zijn er kandidaten voor de 

functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor iedere functie heeft zich één kandidaat 

gemeld.  

Voorstel: Benoemen van het volgende bestuur: 

Voorzitter Mary Fiers 
Secretaris  Jos Theelen 
Penningmeester Robert Tops 
Bestuurslid Best Henk Breukel 
Bestuurslid Eindhoven  Necla Kocak 
Bestuurslid Nuenen Wim Arts 
Bestuurslid Son en Breugel Hans Overbeek 
Bestuurslid Veldhoven Johan Dunnewijk 
Bestuurslid Waalre Janpeter Hazelaar 
 

In de bijlage zijn de cv’s van de beoogde bestuursleden opgenomen.  

Ad 4. Vaststellen actieplan 2017 (zie bijlage) 

Het beoogd bestuur heeft een actieplan 2017 opgesteld met de ambities voor de periode tot januari 

2018. 

Voorstellen: Instemmen met het actieplan 2017. 

Ad 5. Vaststellen begroting. 

Op het moment dat deze uitnodiging wordt verstuurd is het nog niet mogelijk om een begroting mee 

te sturen. Dit heeft te maken met het tijdstip waarop de ‘oude’ afdelingen de boeken sluiten. De 

begroting zal u daarom uiterlijk 1 week voor de vergadering, per e-mail, worden toegestuurd. Wij 

hebben echter niet van iedereen een e-mailadres. De begroting wordt daarom ook op de website van 

uw huidige afdeling geplaatst. Wilt u de begroting op papier ontvangen dan kunt u dat bij het 

secretariaat van uw afdeling aangeven. 

Voorstel: Instemmen met de begroting 2017. 

Ad 6. Benoemen van de kascontrolecommissie. 

Tijdens de vergadering zal een kascontrolecommissie worden benoemd. 


