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A.M. van Huffel-de Graaf & C. Dandaneau

1. Opening
Dhr. C. Hermus opent de vergadering. Licht toe dat in verband met onvoldoende quorum vorige
vergadering, deze vergadering bijeengeroepen is met als enige onderwerp wijziging statuten.
2. Wijziging statuten LD
Alle aanwezigen waren ook aanwezig bij de vorige Algemene Leden Vergadering (ALV). Er waren
geen opmerkingen, bij deze kunnen de statuten dan ook worden vastgesteld. Na uitwerking van de
notulen van beide Algemene Leden Vergaderingen zal het bestuur contact opnemen met de notaris
om de aangepaste statuten te bekrachtigen. Er wordt gestemd. Dhr. Streng zegt geen ja, stemt
blanco. Hij voegt toe dat hij ziet dat er nog steeds wordt vastgehouden aan de grote afstand tussen
uitvoerende politiek en de leden. Hij maakt zich hier zorgen over. Hij verwacht dat een
democratische partij nog meer democratisch is. Alle overige leden stemmen voor wijziging van de
statuten zoals deze voorliggen.
3. Rondvraag & sluiting
Dhr. A. Streng: vraagt of in het fractiereglement kan worden meegenomen hoe de democratische
verbinding tussen bestuur en fractie geborgd wordt. De fractievoorzitter geeft aan deze opmerking
mee te nemen bij vaststelling fractiereglement.
Dhr. Van Bergen doet een mededeling onder Geheimhouding. Alle leden zijn akkoord. Dhr. Streng
benadrukt dat hij ook akkoord is met geheimhouding. I.v.m. geheimhouding wordt dit verder niet
genotuleerd.
De voorzitter sluit de vergadering.
Dronten, d.d. ____________________________________
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