
BESLUITENLIJST 143e AV 
Zaterdag 20 mei 2017  

 
 
 
 
1. De heer J.H.C. (Jan) van Zanen opent de 143e Algemene Vergadering op zaterdag 20 mei 2017 om 
10.15 uur. De heer Van Zanen is technisch voorzitter van deze Algemene Vergadering. 
 
2. De heer A.G (André) van Schie uit Utrecht, mevrouw A.J. (Anouk) van Eekelen uit Wassenaar en 
mevrouw S. (Suzanne) van Erven uit Den Haag worden per acclamatie benoemd tot stem- en 
notulencommissie. 
 
3. De heer J.M.H.J. (Henry) Keizer heeft op 18 mei 2017 aangekondigd af te treden als partijvoorzitter. 
Hierdoor is deze bestuursfunctie vacant. Voor de benoeming van een nieuwe voorzitter wordt de 
procedure en profiel “Verkiezing nieuwe voorzitter” vastgesteld.  
  
4. Het Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd. 
  
5. Het Financieel Jaarrapport 2016 wordt goedgekeurd. De Algemene Vergadering verleent decharge aan 
het Hoofdbestuur voor het in 2016 gevoerde beleid. 
 
6. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de financiële commissie voor 
het verslagjaar 2017: 
 

- Mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink uit Groningen  
- De heer J.W.R. (Remco) van Lunteren uit Amersfoort  
- De heer H.L. (Henry) Steenbergen uit Leiden  

 
- De heer A.J. (Arjen) Gerritsen uit Almelo, plaatsvervangend lid  
- De heer R. (Roland) van Benthem uit Eemnes, plaatsvervangend lid  
- De heer M.J.M.V. (Marc) van Dijk uit Wassenaar, plaatsvervangend lid 

 
7. Het Halfjaarplan en Halfjaarbegroting voor de tweede helft van 2017 worden goedgekeurd. 
 
8. Het voorstel voor de hoogte van de contributie voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd, inclusief het 
voorstel voor het introductielidmaatschap. 
 
9. De heer H.L. (Herbert) Zilverentant en de heer G.A. (Gert-Anne) Van Pruissen treden af als leden van 
de Commissie van Beroep. De heer M.A.P. (Michiel) Van Haersma Buma en de heer M.P. (Marco) Swart 
treden af als plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep. 
 
10. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd  tot leden van de Commissie van Beroep: 
 

- De heer P.G. (Paul) Van As uit Zoetermeer, voorzitter  
- Mevrouw R. F. (Rolinde) Weide uit Haren   
- De heer E. (Erik) Van der Marel uit Utrecht  

 
- Mevrouw H.E. (Lysbeth) Van Valkenburg-Lely uit Driebergen-Rijsenburg, plaatsvervangend lid 
- De heer S.E. (Sven) Planken uit Breda, plaatsvervangend lid  
- De heer H.W. (Hans) Mojet uit Den Haag, plaatsvervangend lid 

 



11. Mevrouw J.N. (Jeannette) Baljeu (Vicevoorzitter) en de heer G. (Ger) Jaarsma (Landelijk 
Penningmeester) treden af als leden van het Hoofdbestuur. 
 
12. De volgende leden worden per acclamatie benoemd tot leden van het Hoofdbestuur: · 
 

- De heer E.J.M. (Eric) Wetzels, als Vicevoorzitter 
- Mevrouw T.H. (Tanja) Haseloop-Amsing, als Landelijke penningmeester 

 
13. Mevrouw S.J.A. (Stephanie) ter Borg wordt per acclamatie herbenoemd tot Algemeen Secretaris. 
  
14. De heer J.H.C. (Jan) van Zanen sluit de 143e Algemene Vergadering om 12.00 uur. 
 


