’s-Hertogenbosch
Algemene afdelingsvergadering
Wanneer:

Donderdag 20 februari 2020

Locatie:

Matchability
Stadionlaan 85
5213JJ ‘s-Hertogenbosch

Tijd:

20:00 tot 22:00 uur (inloop 19:30)

Inhoud:

Agenda
Introductie bestuurskandidaat

Bijlages:

1. Notulen AAV 22-11-2019
2. Jaarrekening 2019
3. Verklaring kascommissie 2019

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen jaarrekening 2019
De jaarrekening over 2019 is goedgekeurd door de kascommissie. In de
bijlages vindt u de getekende verklaring en de jaarrekening 2019 terug.
4. Bestuursverkiezingen
De vacature penningmeester staat vacant. Kandidaat Piet Verrijt zal zichzelf
presenteren met de gelegenheid tot het stellen van vragen.
5. Vragenronde met voorzitter, fractievoorzitter en wethouder
De afdelingsvoorzitter, fractievoorzitter en wethouder leggen verantwoording
af en vertellen waar ze mee bezig zijn, met de mogelijkheid tot het stellen van
vragen
6. Verkiezingsuitslagen
7. Rondvraag
8. Afsluiting

Eventuele moties kunnen worden ingediend tot 16 februari 2020. Dit kan via
info@d66shertogenbosch.nl

Introductie bestuurskandidaat
Piet Verrijt – Kandidaat Penningmeester
Ik ben Piet Verrijt (66 jaar) en heb me beschikbaar gesteld voor de functie van
penningmeester van het bestuur. De directe aanleiding daarvoor is dat ik vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de tijd en mogelijkheden heb nieuwe en
andere activiteiten te ondernemen.
In mijn ‘werkend bestaan’ heb ik door de uitoefening van verschillende functies veel kennis
en ervaring opgedaan binnen het sociaal domein, het openbaar bestuur en de overheid. Als
oprichter en directeur van een arbeidsmarkt-adviesbureau ben ik in de jaren ’90
bijvoorbeeld intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en transitie van het
arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in Noord-Brabant. Als directeur/bestuurder van een
samenwerkingsverband van zorg en welzijnsinstellingen (Transvorm) heb ik de zorgsector
goed leren kennen.
Daarnaast ben ik al vele jaren actief geweest op bestuurlijk en politiek gebied. In de
gemeente Vught was ik actief als voorzitter van het bestuur van de lokale PvdA en Vught
Samen Anders en was ik bestuurder of toezichthouder van verschillende adviescommissies
en organisaties. Namens de PvdA was ik onder meer lid van Provinciale Staten van NoordBrabant.
In 2012 heb ik afscheid genomen van de PvdA. In 2017 ben ik lid geworden van D’66.
Sinds 2006 ben ik met mijn vrouw vanuit Vught naar de binnenstad van ’s-Hertogenbosch
(Uilenburg) verhuisd en genieten we van alles wat deze fantastische stad te bieden heeft.
Met mijn deelname aan het bestuur van D’66 wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan
het behoud en de verdere ontwikkeling van onze mooie, levendige en dynamische stad.
Piet Verrijt
6 feb 2020

