Jaarverslag 2019 DorpsVISIE Son en Breugel.
VERENIGINGSZAKEN
In het 53e jaar van haar bestaan tekenen wij, als vereniging DorpsVISIE Son en
Breugel, de volgende feiten op:
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering kwam in 2018 zoals gepland 2 keer bijeen te
weten op 17 april en 3 oktober.
Bijzonderheden betreffende
De vereniging telde:
• Op 1 januari 2019:
• Op 31 december 201:
• Verloop

onze leden en verloop van het ledenbestand
37 leden
36 leden
1 lid erbij, 2 leden gestopt en 1 lid overleden.

Bestuur
Het bestuur was als volgt samengesteld:
Voorzitter:
periode 1 januari tot 17 april
periode 17 april tot 3 oktober
periode 3 oktober tot en met 31 december
Secretaris/penningmeester:
periode 1 januari tot 17 april
periode 17 april tot en met 31 december
Leden:
periode 1 januari tot en met 31 december
periode 1 januari tot en met 31 december
periode 1 januari tot 3 oktober

Frits Helders .
Theo Groenemans.
Willie Horden.
Theo Groenemans.
Paul Osinga.
Bjorn van Eembergen
Stephen Philippi
Willie Horden

Aan de bestuursvergaderingen nam uit hoofde van zijn functie eveneens deel de
voorzitter van de fractie van DorpsVISIE in de gemeenteraad van Son Breugel:
Jelle de Jong
van 1 januari tot en met 31 december 2019.
Fractie
Deze was in 2019 als volgt samengesteld:
Jelle de Jong
fractievoorzitter, vert. commissie algemene
zaken, lid presidium en lid audit commissie.
Theo Groenemans
fractiesecretaris en voorzitter commissie
Grondgebiedzaken.
Remco Heeren
lid en vert. DorpsVISIE bij commissie
Grondgebiedzaken;
Helga Helders – de Bruin
lid en vert. DorpsVISIE bij commissie
Burgerzaken;
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Frans Meulenbroeks
Jos de Bruin
Toegevoegd:
John Frenken
Stephen Philippi

lid en 2e vert. DorpsVISIE bij commissie
Algemene Zaken en vertegenwoordiger bij
regionale overleggen;
lid, 2e vert. DorpsVISIE bij commissie
Grondgebiedzaken;
wethouder, als adviseur.
pl. verv. lid van de commissies Burgerzaken.

Activiteiten vereniging
Opmerking vooraf:
Over de politieke activiteiten/besluitvorming van de fractie is een afzonderlijk
jaarverslag opgemaakt door de fractievoorzitter.
Het bestuur vergaderde dit jaar volgens planning 4 keer.
In de jaren waarin geen sprake is van voorbereiding van naderende
gemeenteraadsverkiezingen is er meestal sprake van minder activiteiten.
In de vergaderingen kwam voornamelijk het dagelijks reilen en zeilen van de
vereniging aan de orde en de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering
in het voor- en najaar.
Conform de wens van Algemene ledenvergadering van 3 oktober 2018 is in 2019
gestart met de werkzaamheden voor het opstellen van een Huishoudelijk
Reglement voor DorpsVISIE..
De voorbereidingen betroffen het verzamelen van diverse concepten.
Vooral zocht het bestuur naar een modus of versie waarin opgenomen
bepalingen over hoe om te gaan met het zoeken van kandidaten voor de functies
van raadslid en wethouder.
In de 1e Algemene ledenvergadering van 2020 presenteert het bestuur haar
voorstel.
Het bestuur en de fractie/achterban vergaderden gezamenlijk op 3 oktober en 12
december 2019 over de verbetering van de interne en externe communicatie.
De fractie vergaderde 14 keer om zich voor te bereiden op de commissie-en
raadsvergaderingen.
In deze bijeenkomsten formuleerde de fractie haar politieke standpunt uitgaande
van het verkiezingsprogramma van DorpsVISIE op zaken die binnen de
gemeente aan de orde zijn of komen.
Zie verder het jaarverslag van de fractie.
Ook vergaderde de fractie 7 keer met de achterban.
In deze bijeenkomsten legde de fractie uit het hoe en waarom van fractie
standpunten in commissie en raad over de politieke items van de gemeente Son
en Breugel.
Bovendien spraken fractie en bestuur gezamenlijk over:
• De zienswijze van de fractie op de voorstellen aan de Alv over de invulling
van het voorzitterschap van de vereniging;
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•
•
•
•

De samenwerking, afspraken en communicatie waarin begrepen de interne
en externe communicatie van de fractie richting achterban, bestuur en de
inwoners;
De keuze en de voordracht van een 2e wethouder van DorpsVISIE;
De noodzaak van uitbreiding van het ledenbestand;
De noodzaak om te zoeken naar nieuwe bestuursleden in verband met
komende vacatures.

Ten slotte aan het einde van het verenigingsjaar 2019 bedankt het bestuur
iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor DorpsVISIE Son en
Breugel.
Algemene Ledenvergadering DorpsVISIE Son en Breugel
Son en Breugel, ?? 2020.

Bjorn van Eembergen,

Theo Groenemans,

Secretaris.

Administrateur.
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