Jaarverslag over 2020
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Bijlage 1: Financieel jaarverslag 2020
Bijlage 2: Goedkeuring boekjaar 2020

NB: Op grond van artikel 48 lid 1 Burgerlijk Wetboek en op grond van artikel 16 lid 3 van de
partijstatuten is de Stadspartij als vereniging verplicht om op een algemene vergadering, binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Op grond van de statuten strekt
goedkeuring van het jaarverslag door de leden het bestuur tot décharge (ontlasten van
verantwoordelijkheid).
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Voorwoord voorzitter Stadspartij
Nog even volhouden
De avondklok in zomerstand houdt ons binnen bezig
Het virus woedt buiten nog even hevig
We mijmeren over de verlossing naar het normale leven
Het leven dat ons hopelijk snel weer is gegeven
Als straks op de koemarkt de terrassen weer open zijn
En het weer gezellig is op de stenen van het plein
Dan gaan we genieten van de herwonnen vrijheid
Heffen we het glas en proosten naar iedereen
Benutten we de feestelijke gelegenheid
En genieten we weer als voorheen
Als het duister voorbij is
Maken we grappen en lachen erom
Het was immers een unieke gebeurtenis
Genieten we voluit van de herwonnen rijkdom
Nog even volhouden dan kunnen we erop uit
Die verwachting vervult ons met blijheid
De verlossing komt uit een injectiespuit
Binnenkort gloort de herwonnen vrijheid
Ook dit jaar een jaarafsluiting zonder jaarvergadering.
Ondanks de beperkte mogelijkheden is in 2020 veel tot stand gebracht. De verslagen
van secretaris en penningmeester vormen het archief ervoor.
De digitale techniek was daarbij een welkom hulpmiddel.
De organisatie ten behoeve van de vervroegde verkiezingen in november 2021 is in
orde gebracht. Bovendien is er een samenwerkingsverband met de Beemster Polder
Partij (BPP) tot stand gebracht. BPP en Stadspartij hebben veel gemeen.
Beiden huldigen het van buiten naar binnen werken, hetgeen borg moet staan voor
maximale participatie van inwoners bij besluitvormingstrajecten.
Het motto: wat goed is voor de mensen is goed voor de stad en wat goed is
voor de stad is goed voor de mensen, is onze bron voor goed en effectief bestuur.
De gemeenten Beemster en Purmerend gaan beide gemeenten als één stad
Purmerend verder. In 2022 gaat de BPP op in de Stadspartij. In november 2021 zijn
daarvoor de verkiezingen.
Voor de verkiezingscampagne zijn er vele hand- en spandiensten nodig, kunnen we
op u –partijgenoten- rekenen!
Ernst Ankersmit, voorzitter
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Secretarisverslag over 2020
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:
• Ernst Ankersmit (voorzitter)
• Herman Reurts (penningmeester)
• Rob Lodder (secretaris)
• Nancy van der Meeren-Uittenbosch (Vicevoorzitter en algemeen bestuurslid)
• Marcel Streefkerk (algemeen bestuurslid)
• Evan Persijn (algemeen bestuurslid)
• Johan van Noorden (algemeen bestuurslid)
• Hans Wessels (algemeen bestuurslid)
• Ton Collé (algemeen bestuurslid)
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2020 in totaal zeven keer bijeen: op 3 februari, 6 april, 20
mei,15 juni, 28 september, 23 november en 14 december. De jaarlijkse Algemene
Vergadering is in 2020 in verband met het Coronavirus omgezet in een digitale
vergadering. De vergadering van 23 november was een extra en bijzondere
vergadering in verband met de samenwerking met de Beemster Polder Partij.
Jaarlijkse algemene vergadering
In verband met de Corona maatregelen is de jaarlijkse algemene ledenvergadering
digitaal afgehandeld. Alle leden hebben de stukken per mail of post ontvangen. De
gebruikelijke stemmingen zijn digitaal afgehandeld.
Ledenbestand
Op 1 januari 2020 telde de stadspartij 105 leden. In 2020 hebben 7 leden de
stadspartij verlaten en hebben zich 22 nieuwe leden aangemeld. Op 31 december
2020 hadden we dus 127 leden. Dat is een netto groei van meer dan 20%.
Partijbarbecue
In verband met de Corona maatregelen is de jaarlijkse partij barbecue afgelast.
Verkiezingen 2021
In november 2021 vinden herindelingsverkiezingen plaats. De voorbereidingen
hiervoor zijn al in 2020 begonnen. Coen Lageveen is gekozen als lijsttrekker en de
aanmelding voor de kandidatenlijst is gestart. Drie bestuurscommissies zijn druk
bezig met de voorbereidingen van de kandidatenlijst (kandidatencommissie), de
verkiezingscampagne (campagnecommissie) en het verkiezingsprogramma
(programmacommissie). Vanwege de samenwerking met de Beemster Polder Partij
zijn vertegenwoordigers van de BPP toegevoegd aan deze commissies.
Purmerend, april 2021
Rob Lodder
Secretaris Stadspartij
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Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020
Datum: woensdag 20 mei 2020
Tijd: 19:40 – 20:10 uur
Locatie: Online
Gedwongen door de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus was het niet
mogelijk om een algemene ledenvergadering bijeen te roepen vóór 1 juli 2020. Daarom heeft het
bestuur besloten om een aantal besluiten schriftelijk aan de leden voor te leggen, besluiten die anders
zouden genomen in de jaarlijkse algemene vergadering. De leden is gevraagd om vóór 6 mei 2020
het reactieformulier terug te sturen.
Op 20 mei 2020 om 19:30 uur heeft het bestuur on-line vergaderd om de uitslag van de online
stemmingen vast te stellen. Dit verslag met de uitkomst is vervolgens aan alle leden verzonden, en
komt in de plaats van het gebruikelijke verslag van de jaarlijkse algemene vergadering. De leden die
hebben gereageerd op stukken worden op de presentielijst als aanwezig vermeld.
1. Jaarverslag over 2019
a. Vaststelling van het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 15 mei 2019
Geen opmerkingen, conform goedgekeurd.
b. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 penningmeester en verslag kascommissie 2019
Geen opmerkingen, conform goedgekeurd.
c. Goedkeuring jaarverslag en decharge verlenen aan het bestuur 1
Conform goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge.
2. Benoeming leden kascommissie 2020
John Heijnen en Ed Vredeling zijn unaniem benoemd als leden van de kascommissie 2020
3. Benoeming Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen november 2021
Coen Lageveen is als enige kandidaat voorgedragen door het bestuur. Met een grote meerderheid
hebben de leden deze voordracht bekrachtigd
4. Benoeming leden kandidatencommissie
Het bestuur heeft Bert Meulenberg, Helana Aslander, Ernst Ankersmid en Coen Lageveen
voorgedragen als leden van de kandidatencommissie. Bij de reacties van de leden hebben een
aantal leden deze procedure ter discussie gesteld.
Het bestuur heeft vanwege de geuite bezwaren besloten een nieuwe voordracht aan de leden
voor te leggen: Coen Lageveen (lijsttrekker), Bert Meulenberg, Helana Aslander, Jaap Butter en
Rob Lodder (onafhankelijk voorzitter, niet op de lijst). Deze voordracht is met meerderheid van
stemmen door de leden geaccepteerd en in de bestuursvergadering van 16 juni 2020 door het
bestuur vastgesteld.
5. Onderwerpen ter bespreking aangedragen door de leden
John Heijnen: “Een groot compliment voor het bestuur voor de manier waarop zij het bestuurlijk
probleem, ontstaan door het Corona-virus, dit jaar heeft opgelost.”. Het compliment wordt in dank
aanvaard.
Mevr. O.C. Hertzinger-Snijders: “ik kom graag nog een keer me een deskundig iemand die veel
weet over straling over 5 G praten”. Haar vraag is doorgespeeld naar de fractie.

1 Op grond van artikel 16 lid 3 van de statuten strekt goedkeuring van het jaarverslag door de leden het
(voltallige) bestuur tot décharge (ontlasten van verantwoordelijkheid).
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Wijziging rolverdeling bestuur per 13 april 2020
Marcel Streefkerk heeft om privé redenen zijn rol als vicevoorzitter neergelegd.
Het bestuur heeft unaniem Nancy van der Meeren-Uittenbosch benoemd tot
vicevoorzitter. Marcel blijft aan als algemeen bestuurslid.

Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester
Het financieel jaarverslag 2020 en de verklaring van de kascommissie zijn als aparte
bijlagen toegevoegd.
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Ondertekening jaarverslag door bestuurders
Ernst Ankersmit:

Herman Reurts:

Rob Lodder:

Nancy van der Meeren-Uittenbosch

Evan Persijn:

Hans Wessels:

Johan van Noorden:

Marcel Streefkerk:

Ton Collé

NB: Op grond van artikel 16 lid 3 van de partijstatuten dient het jaarverslag ondertekend te worden
door alle bestuurders van de vereniging. Het ondertekende exemplaar ligt tijdens de algemene
vergadering ter inzage voor de leden.
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