Notulen Algemene Ledenvergadering
18 juni 2018

Aanwezig:

Afwezig m.k:
Afwezig z.k:

J. Ammerlaan, C. Hermus, L. van Huffel, mw. A.M. van Huffel-de Graaf, mw. C.
Sijtsma-van Nieuwkerk, F. Bongers, mw. J. Klink, P. Nijssen, G. Teuben, A. Streng,
mw. M. Plasschaert, K. Sijtsma, L. Sijtsma, J. Sijtsma, mw. I. Sijtsma
C. Ammerlaan, P. van Bergen, F. Greidanus. E. de Veij en mw. J. de Veij-Bastianen,
A. Buitenhuis, mw. W. Buitenhuis, J. Peters.
G. de Bleeker, D. Culemborg, dhr. R. Gunster, mw. T. Gunster, K. Huisman,
W. Noordhoff, J. de Vet, M. de Visser.

1. Opening
Dhr. C. Hermus vraagt of de ledenvergadering akkoord is met het feit dat hij deze vergadering
voorzitter is. De heer Streng geeft aan dat dhr. Hermus hier geen rechten op heeft, hij claimt dat hij
nog de enige rechtspersoon is van de Leefbaar Dronten op basis van de wet op de verenigingen.
Vervolgens volgt een discussie tussen de leden en dhr. Streng, waarbij dhr. Streng meerdere
onbehoorlijke uitlatingen doet. Dhr. Streng wordt door verschillende leden verzocht om positief in te
steken, naar mogelijkheden te kijken voor de toekomst, met als basis het doel van Leefbaar Dronten
als politieke partij en constructief de vergadering te houden. Hierna verzoekt mw. Klink dhr. Hermus
om door te gaan met de vergadering.
De voorzitter van de vergadering behandelt het door dhr. Streng en dhr. Teuben en mw. Plasschaert
ingediende verzoek om in te spreken. Besloten wordt gezien de late indiening dit punt aan het einde
van de vergadering te behandelen onder punt 7b.
Na nog een discussie gaat de vergadering over tot stemming over het voorzitterschap. De aanwezige
leden, met uitzondering van dhr. Teuben en dhr. Streng, stemmen in met het voorzitterschap door
dhr. Hermus.
De voorzitter licht de huidige situatie toe t.a.v. de fractie en het coalitieakkoord. Daarbij benadrukt
dhr. Hermus dat hij de situatie met het inmiddels afgetreden bestuur betreurt. Zijn reeds begonnen
met meer structuur in de organisatie aan te brengen.
Hierna verzoekt de voorzitter te starten met agendapunt 5. Benoeming interim-bestuur en punt 6.
Bestuurdersprofielen. De meerderheid van de vergadering is akkoord met uitzondering van dhr.
Teuben, dhr. Streng, mw. Plasschaert. Hierna zal worden overgegaan met de agenda zoals in de
uitnodiging was opgenomen.
2. Voorstellingsronde en benoeming interim-bestuur
Voorgestelde benoeming tot interim-bestuur: Kees Hermus als voorzitter, Chantal Sijtsma- van
Nieuwkerk als penningmeester, Anne-Marie van Huffel-de Graaf als secretaris. De taken van het
interim-bestuur staan vermeld in de uitnodiging.
Er wordt schriftelijk gestemd door de aanwezige leden. Dhr. Streng onthoudt zich van stemming.
De stemmen worden geteld door dhr. F. Bongers en mw. J. Klink. In totaal 15 stemmen, waarvan 2
blanco, de resterende stemmen zijn allemaal voor de benoeming van de 3 beoogde bestuursleden.
Hierbij wordt door de algemene ledenvergadering het interim-bestuur vastgesteld.
Tijdens het tellen van de stemmen heeft dhr. Streng met dhr. Teuben en mevr. Plasschaert een
discussie over het aantal leden. Mevr. Van Huffel geeft aan dat het waarnemend bestuur op verzoek
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van en met de fractie besloten heeft om de voortgang van onze vereniging niet in de weg te zitten
leden die zich willen aanmelden wel aan te nemen. Waarbij het belang van de vereniging voorop
staat. Alle nieuwe leden hebben wel een machtiging tot automatische betaling van het lidmaatschap
ingevuld.
Dhr. Teuben vraagt of de leden reeds betaald hebben. Mevr. Sijtsma meldt dat momenteel niemand
bij de bankrekening kan van Leefbaar Dronten, dus dat dit niet gecontroleerd kan worden.
De heer Bongers verzoekt om na het agendapunt 7b Inspreken dhr. Streng onder agendapunt 7c ook
te mogen inspreken. Dit n.a.v. de beledigende uitingen over hem persoonlijk door dhr. Streng in de
lokale media.
3. Vaststelling bestuurdersprofielen
Mw. Plasschaert verzoekt toe te voegen:
a. Bestuurder moet lid zijn van de vereniging.
Mw. Klink verzoekt toe te voegen:
b. Onbesproken gedrag, toevoeging VOG
Mw. Plasschaert verzoekt toe te voegen:
c. bij taken en verantwoordelijkheden: vertegenwoordigen van de leden van de partij
d. het bestuur is onafhankelijk en wordt gekozen door de leden
Gevraagd wordt: Hoe verhoudt zich het bestuur tot de partij? Dit wordt verwerkt in de nog op te
stellen statuten en huishoudelijk reglement. Ook de taken van de fractie hoort niet thuis in de
vereniging, deze staan opgenomen in de gemeentewet.
Mochten leden nog aanvullende op-/aanmerkingen hebben, dan worden deze naar het bestuur
gezonden en verwerkt.
Dhr. Streng wil genotuleerd hebben, dat hij vindt dat leden die niet betaald hebben, geen lid zijn.
4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Mededelingen
Gemeldt wordt welke leden zich afgemeld hebben voor vanavond. Dhr. Peters heeft zijn
lidmaatschap per 16 juni opgezegd.
6. Notulen vorige vergadering
Naar aanleiding van:
• Mw. Plasschaert: blz. 1 punt 5: hier staat genoemd dat de uiteindelijke financiële beslissing ligt
bij het bestuur. Zij wil dit meegeven als aandachtspunt voor het nieuwe bestuur.
• Dhr. Streng geeft aan dat deze notulen verzonden zijn aan een iedereen zonder toestemming van
hem aan de leden zonder dat hij ze heeft kunnen lezen. Mevr. Van Huffel geeft aan dat zij ze de
dag na de ALV naar het complete bestuur heeft verzonden en nogmaals op 23 januari, op
verzoek van dhr. Streng aan dhr Streng. De enige reactie die zij hierop heeft ontvangen was van
dhr. Teuben, deze aanpassingen zijn in dit verslag verwerkt.
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•
•

Mw. Klink: verzoekt om begunstiger aan te passen naar donateur. Dit vergt een aanpassing van
de statuten en zal worden meegenomen door het interim-bestuur.
Mw. Klink: vraagt naar de gelijkstelling van Lid en Gezinslid: In de vergadering van 16 januari
aangepast, beiden zijn nu ook volledig lid, dus is de volledige contributie verschuldigd.

Dhr. J. Ammerlaan: terecht aangegeven dat de uiteindelijke financiële beslissing bij het bestuur ligt.
Er volgt een discussie over de gang van zaken. Afgesproken wordt om een Evaluatie financiën
campagne te houden met als doel te leren van wat er afgelopen periode mis is gegaan t.a.v. het
campagnebudget.
De notulen worden met bovenstaande opmerkingen als dusdanig vastgesteld.
7. Wat verder te regelen?
De voorzitter kijkt terug op de afgelopen periode. Betreurt wat afgelopen periode in de media is
verschenen en concludeert dat m.n. de samenwerking tussen bestuur en fractie niet goed is
verlopen. De communicatie via de pers door dhr. Streng, namens het afgetreden bestuur, heeft dhr.
Hermus verbaasd.
Hij loopt de gang van zaken door m.b.t. aantreding vorige (interim)bestuur en het daarvoor gezeten
bestuur. Daarnaast over de opmerkingen van dhr. Streng over het feit dat de coalitievorming door
Leefbaar Dronten in strijd is met de statuten m.b.t. de onafhankelijkheid. Daarna geeft dhr. Streng
zelf aan dat de statuten op dit moment onwettig zijn. Mevr. Van Huffel vraagt dit bij dhr. Streng na.
Hij beaamt dat deze op dit moment niet meer helemaal geldig zijn. Mevr. Van Huffel geeft aan dat
dhr. Streng dan hier ook niet meer naar kan verwijzen.
De voorzitter vervolgt: Dhr. Streng beroept zich op een klein deel van de statuten en benadrukt dat
dhr. Streng in de vorige algemene ledenvergadering zelf heeft ingestemd met het
verkiezingsprogramma.
Dhr. Streng heeft met zijn uitingen de vereniging en haar leden beledigd en heeft de democratische
besluitvorming van de vereniging geschonden, wat zwaar weegt. Bovendien heeft dhr. Streng zich
uitermate negatief uitgelaten over de kandidaten die boven hem op de kandidatenlijst geplaatst zijn.
Daarnaast staan er onwaarheden in de publicaties. Hiermee heeft dhr. Streng zich buiten de
vereniging geplaatst.
Het bestuur is van mening dat het lidmaatschap van dhr. Streng feitelijk niet meer houdbaar is,
conform de statuten artikel 8. De voorzitter geeft aan dat ook de andere bestuursleden zich buiten
de vereniging geplaatst hebben. De voorzitter stelt voor dat binnen een maand na heden, dhr. Streng
het lidmaatschap zelf opzegt, anders zal het bestuur dit doen.
7b. Inspraak dhr. Streng
Dhr. Streng leest een stuk voor welke hij na afloop overhandigt aan de voorzitter. In zijn voordracht
dreigt hij onder meer zaken te melden bij arbitragecommissies en spreekt hij over schending van de
AVG. Tijdens dit spreken uit hij ook een dreigement naar dhr. Ammerlaan, daarnaast spreekt hij
regelmatig van onrechtmatige daden door verschillende leden. Hierna overhandigt hij hiervan een
exemplaar aan de voorzitter.
7c. Dhr. Bongers n.a.v. uitspraken in de pers
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Er zijn uitlatingen gedaan door dhr. Streng in de pers en sociale media, waarbij dhr. Streng dhr.
Bongers o.m. beticht van achterkamertjespolitiek, dhr. Bongers beledigt, onbeschoft en met
scheldwoorden bejegent, bedreigingen uit, wat volledig ongepast is. Dhr. Bongers vraagt dhr. Streng
een schriftelijk excuus. Dhr. Streng geeft aan dat hij geen onfatsoenlijk taalgebruik heeft gebruikt.
Dhr. Bongers leest één van de berichten van dhr. Streng voor. Geeft aan dat hij rechtmatig volgens
de Kieswet zijn plaats in de gemeenteraad heeft verkregen. Dhr. Streng weigert absoluut een excuus
te maken.
Dhr. Ammerlaan reageert nog op het feit dat mw. Plasschaert onder dwang de ledenlijst
overhandigd. Er volgt een discussie over de ledenlijst. Dhr. Bongers en dhr. Ammerlaan hebben
verzocht een brief te mogen sturen naar alle leden, deze brief is in concept naar het bestuur
gestuurd. Aan mw. Plasschaert is hiervoor de ledenlijst gevraagd en zij heeft deze aan hen
toegezonden.
Mw. Plasschaert geeft nog een toelichting op het verloop van zaken t.a.v. hun aanstelling als bestuur,
zoals zij dit ervaren heeft. En geeft aan dat het bestuur niet op één lijn zit en er veel
onduidelijkheden waren in de communicatie tussen dhr. Ammerlaan en het bestuur. Geconcludeerd
kan worden dat de communicatie niet goed verlopen is.
Dhr. Teuben geeft een toelichting op hoe hij e.e.a. heeft ervaren en licht dit toe waar hij het meeste
last van heeft gehad.
Dhr. Ammerlaan reageert hier nog kort op. Dhr. Bongers vult dit aan, dhr. Streng beaamt een aantal
zaken. Dhr. Bongers geeft aan dat geconcludeerd kan worden dat er inderdaad verschillende zaken
niet goed zijn geregeld zijn. Dit wordt meegenomen dan wel opgepakt door het vandaag aangestelde
interim-bestuur.
Dhr. Streng licht ook de gang van zaken vanuit zijn perspectief toe.
Dhr. Bongers benadrukt dat alle leden, dus ook het bestuur, het recht hebben om te stemmen in de
algemene ledenvergadering, dan wel zijn stem te laten horen. Dit is een volledig democratisch
verloop. Er volgt nog een discussie over de fractie en het verleden.
Mw. Van Huffel vraagt het voormalig bestuur punten waar ze mee zitten op papier te zetten en aan
het bestuur willen toesturen. Zodat het nieuwe bestuur dit mee kan nemen, de boel kan structureren
en organiseren en om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Om te komen tot een goed
Leefbaar Dronten.
Dhr. Streng vraagt om samen met zijn oud-bestuursleden even apart in overleg te kunnen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Dhr. Streng, dhr. Teuben en mw. Plasschaert komen na een kleine 10 minuten terug in de
vergadering.
Dhr. Teuben, mw. Plasschaert en dhr. Streng bespreken de voor hen belangrijkste en zwaarwegende
(persoonlijke) punten van de afgelopen periode.
Dhr. Bongers benadrukt dat de fractie graag in gesprek met bestuur was gegaan en dat de fractie hen
daartoe ook expliciet had uitgenodigd. De fractie vindt het jammer dat dit niet is gebeurd en dat het
bestuur op 12 mei collectief is opgestapt. Het feit dat er nu opnieuw van bestuur wordt gewisseld is
inderdaad niet positief naar buiten toe, los van de (politieke) redenen hiervoor. Vooral is het jammer
dat de fractie en het voorlaatste bestuur elkaar niet hebben kunnen vinden.
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Mevrouw Van Huffel vraagt nog 2 maal of het voormalige bestuur de informatie die wij nodig hebben
als interim-bestuur aan hen over te dragen, alsmede op- en aanmerkingen en evt. tips en trucs aan
ons door te geven en daarmee voor Leefbaar Dronten.
Dhr. Streng herhaalt opnieuw zijn mening over de gang van zaken. Zij zijn teleurgesteld in de
communicatie en geeft aan dat er zaken gebeurd zijn die beide kanten betreuren. Zij voelen zich aan
de kant gezet. Omdat zij over een maand ontzet zullen zijn uit het lidmaatschap zullen zij hun plaats
op de kieslijst terugtrekken bij de Kiesraad met een cc. naar de burgemeester en de commissaris van
de Koningin.
Het bestuur heeft afgesproken dat zij na vandaag geen uitspraken meer zullen doen op Facebook,
internet en andere dingen en blijven staan achter wat is geschreven in de overhandigde brief.
Zij erkennen het huidige vandaag gekozen bestuur niet en zullen alleen overdragen wanneer er een
op rechtmatige wijze gekozen bestuur is gekozen en deze officieel ingeschreven staan, met
adreshouder bij de Kamer van Koophandel.
Dhr. Bongers ziet verwarring tussen lidmaatschap en bestuurslidmaatschap. Dhr. Bongers benadrukt
dat opzegging van het lidmaatschap met name bedoeld is voor het lidmaatschap van dhr. Streng.
Dhr. Bongers: het bestuur dient conform de statuten 3 maanden na verkiezingsdatum af te treden.
Dhr. Streng wordt verzocht om alle zaken waarover hij het niet mee eens is te mailen. Hij geeft aan
dat hij niks aanlevert. Hierna begint hij opnieuw met een uitgebreide discussie, die wordt beëindigd
met de opmerking van dhr. Streng: We zien elkaar voor de rechtbank. Hij geeft nogmaals aan dat zij
(het voormalige bestuur) niet het gesprek verder aan willen gaan.
Dhr. Teuben geeft aan dat het voormalige bestuur na ontvangst van de notulen z.s.m. met een
reactie komen.
Dhr. Streng: Alles wat mevr. Van Huffel doet is onrechtmatig, aangezien haar eerder door het bestuur
via de WhatsApp is aangegeven dat het haar niet meer is toegestaan om enige handeling namens
Leefbaar Dronten te verrichten.
De voorzitter eindigt de vergadering.
8. Rondvraag
Geen.
9. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
Dronten, d.d. ____________________________________

_____________________
C. Hermus
voorzitter

_____________________
C. Sijtsma-van Nieuwkerk
penningmeester

_____________________
A.M. van Huffel-de Graaf
secretaris
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