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VAN DE VOORZITTER 

De lente komt er onmiskenbaar aan en daar 
word ik heel vrolijk van. Er komt van alles boven 
de grond en de vogels beginnen zich druk te 
maken, allemaal voorbereidingen op een nieuw 
seizoen.  
 
Wij bereiden ons ook voor, maar dan voor een 
nieuwe raadsperiode: 2022-2026. Beetje vroeg? 

Voor we het weten is het zover en dan moeten we wel een nieuw 
verkiezingsprogramma hebben. Dat willen we graag in alle rust schrijven  
. Op 5 oktober vorig jaar hadden we een boeiende – nog fysieke – 
ledenbijeenkomst. We vormden een beeld van onze gemeente Westerveld in 2040, 
als de gemeente waarin het in onze visie in gezondheid en welzijn samen leven is. 
Een vergezicht dus, dat we gaan aanvullen. De fractie is bezig met een 
inventarisatie van wat er van het huidige verkiezingsprogramma al is gerealiseerd, 
waar nog aan gewerkt moet worden en welke wijzigingen nodig zijn. Twee bronnen 
die samen de basis vormen voor ons nieuwe programma. 
 
Op dit moment wordt een kerngroep gevormd die met ons bestuurslid Jos Verheul 
de regie gaat voeren over de ontwikkeling van het nieuwe programma. We gaan er 
in ieder geval een inspirerend en beeldend verhaal van maken, met bijdragen van 
iedereen die zijn of haar expertise en denkkracht wil leveren. Jullie horen meer. 
 
Margreeth van der Kooij 
Voorzitter 
 
LEDEN AAN LEDEN 
Bloemen brengen blijdschap. Biologische bloemen nog meer. Onderstaande site 
breng ik onder jullie aandacht.  
Wat is er niet mooier dan voor onszelf of voor anderen biologische bloemen te 
kopen! https://bloemenoogst.nl/bloemenverkoop 
En wil je even helemaal vrolijk worden, kijk dan op: www.vogelbescherming.nl   
Met hartelijke groet, Meta Oostendorp 
 
 
BERICHTEN UIT HET BESTUUR 
 
Reserveer de datum 
Tijdens de ALV van 26 november is besloten de financiele ALV voortaan per Zoom 
te houden.  
De datum voor deze financiele ALV is 14 april a.s. om 19.30 uur. 
 
De voorjaars ALV houden we op 28 april, eveneens om 19.30 per zoom. 
 
Voor beide ledenvergaderingen krijgen jullie de uitnodiging en de stukken 
uiteraard tijdig gemaild. 

NIEUWSBRIEF  

 

https://bloemenoogst.nl/bloemenverkoop
http://www.vogelbescherming.nl/


 
 
 
Nieuwe website 
De nieuwe website is in opbouw. We krijgen een homepage met een rustige, frisse, 
open uitstraling en een eenvoudig menu. Partij en fractie krijgen elk een eigen 
gedeelte en er komt een besloten gedeelte waarin leden met leden kunnen 
communiceren. De nieuwsbrieven vanuit de partij en de fractie krijgen daar ook 
hun plek. 
 
Ledenwerfaktie 
De teller staat inmiddels op 19 nieuwe leden. Dat is een prachtig aantal, we zijn al 
bijna terug op het aantal leden dat we hadden voor D66 haar eigen weg ging.  
Als we nou eens allemaal nog een lid aanbrengen? In de praktijk gaat dat niet zo 
moeilijk. We hebben allemaal wel van die gesprekken waarin de gemeentelijke 
politiek aan de orde komt. Dan blijkt dat mensen wel op Progressief Westerveld 
stemmen, maar niet op het idee gekomen zijn om ook lid te worden. Hoe makkelijk 
 

is het dan om te vertellen dat dat al kan voor € 25,- per jaar! 
 
VACATURES EN OPROEPEN 
Willen jullie asjeblieft nadenken of je iemand kent die geschikt is voor de post 
Secretaris Progressief Westerveld. Dat kan iemand zijn die mede bestuurt of 
iemand die alleen de administratieve en organisatorische taken op zich neemt.  
Wil je zelf misschien, weet je iemand die mogelijk belangstelling heeft? Het wordt 
voor het bestuur wel een beetje veel om ook de secretaristaken erbij te hebben. 
Je hoeft niet meteen ja te zeggen, we kunnen eerst gewoon eens een gesprek 
hebben over inhoud en wat wel/niet mogelijk is. Dus aarzel niet, bel even: 
Margreeth van der Kooij, 06 20841386. 
 

Bestuurslid/secretaris of secretaris Progressief Westerveld 
Wat doet de secretaris: 
 

Verzorgt de verslagen van bestuurs- en ledenbijeenkomsten (het bestuur 
vergadert 1-2 per maand ca. 1.5 uur), doet de mailings uit, regelt 
organisatorische zaken zoals de ledenbijeenkomsten en houdt de 
administratie bij. Een bestuurslid/secretaris draagt ook inhoudelijk bij. 

 
 
 
 
Het Bestuur 
Margreeth van der Kooij 
Maat Mahler 
Reina Sickenga 
Jos Verheul  
info@progressiefwesterveld 
 
 
 


