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Verandering samenstelling bestuur
In de ALV van 20 mei 2019 hebben de leden onder, grote dankzegging voor haar
inspanningen voor PRO21 in de afgelopen jaren, afscheid genomen van Lenie van der
Laan als lid van het bestuur. Dit n.a.v. haar besluit om de bestuurswerkzaamheden te
beëindigen. Marco van Beek werd herbenoemd door de ALV en Eghard Kouwenhoven zijn
toetreding tot het bestuur werd formeel bevestigd. Welkom Eghard!

Algemeen Politiek Beleid
Vorig jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen 2018 . Bestuurlijk gezien was 2019 dan
ook, volgens de traditie, een rustig jaar.
Het directe contact tussen fractie en bestuur is in 2019 gecontinueerd zoals in 2018: door
deelname van de voorzitter als steunfractielid aan de fractievergaderingen. Daar waar het
nodig was heeft de fractievoorzitter de bestuursvergadering bezocht of direct contact
gehad met de voorzitter. Ook heeft de voorzitter op incidentele basis formeel contact
gehad met de PRO21-wethouder in het college. Er hebben zich geen bijzondere situaties
voorgedaan waarop het bestuur in actie moest komen.
Als bestuur hebben we actie ondernomen om oude documenten van PRO21 te gaan
verzamelen. Het verzamelde materiaal zal op een later moment overgedragen worden
aan Museum Nijkerk.
Fractie en bestuur hebben actie ondernomen om met regelmaat een nieuwsbrief voor alle
leden te verzorgen.

Financiën
PRO21 heeft een beperkte inkomsten en uitgaven stroom. Deze zijn in evenwicht. Er
worden jaarlijks reserveringen gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. De balans is
beperkt van omvang, passend bij de doelstellingen en omvang van PRO21. Details zijn

beschikbaar in de jaarlijkse begrotings- en realisatiecijfers alsmede de balans. De
kascontrolecommissie heeft de financiën in orde bevonden. De ALV heeft het bestuur,
met dankzegging aan de penningmeester, décharge gegeven t.a.v. de financiële
boekhouding 2018.

Verbeteringen website PRO21
Het bestuur heeft het verzoek van de fractie gesteund om de website te verbeteren, door
geld vrij te maken uit het reguliere budget van PRO21. Daarmee wordt de uitstraling van
de website verbeterd, gemakkelijker om de inhoud van de website aan te passen en bv
koppeling aan de nieuwsbrief. Door nu te starten, met doorloop in 2020, kunnen de
betrokkenen zich de veranderingen eigen maken voordat de voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van start gaat. Ook is er dan nog tijd en gelegenheid om
andere waardevolle verbeteringen t.b.v. de verkiezingen door te voeren, als dat nodig zou
zijn.

