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Verslag 61e partijcongres 

Zaterdag 23 mei 2015 

Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301a te Eindhoven 

 

Aanwezig vier leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar, Jozef van Kessel, Gerero van der 

Heijden. 

Afwezig met kennisgeving: Jolanda Verburg, Lisa Freriks. 

 

1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:20.  

2. Het verslag van het 60e congres van 17 januari 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Verslag partijbestuur, jaarrekening 2014. Otto licht de jaarrekening toe. Jozef vraagt of de 

kascommissie de cijfers heeft gecontroleerd. Dat is niet gebeurd. Het congres besluit Jozef en Gerero 

tot kascommissie te benoemen. Zij bezoeken op 6 juni Otto in Utrecht voor de controle van de cijfers 

over 2013 en 2014. Zij rapporteren hierover aan het volgende congres. We besluiten het volgende 

congres twee dagen eerder te houden: op donderdag 24 september van 19:00 tot 21:00 uur op een 

nader te bepalen locatie in Nijmegen.  

Het partijbestuur is niet akkoord gegaan met de registratie fee van €180 die het EGP Committee 

oplegt aan onze Delegates die de partij vertegenwoordigen in de halfjaarlijkse Council. De partij is 

van plan dit aan het Conciliation Panel (een soort geschillencommissie) voor te leggen. 

4. Evaluatie waterschapsverkiezing. We hebben met groot succes deelgenomen aan de verkiezing 

in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We denken dat dit voor een deel te danken is aan steun vanuit 

de SP voor onze kandidaat Ronald. 

5. Beleidsplan 2016 - 2019. We hebben grote ambities, maar leggen ons niet vast. Deelname aan de 

Tweede Kamerverkiezingen hangt van verschillende factoren af. 

6. Afdelingen. Gerero en Jozef willen een afdeling Eindhoven oprichten. Het bestuur vindt het goed 

als Gerero en Jozef in Eindhoven als afdeling De Groenen naar buiten treedt, maar verwacht dat ze 

dat alleen doen bij items waarbij ze het met elkaar eens zijn. 

7. Rondvraag: Otto vraagt Jozef of hij wil kijken naar een mail van de EGP over de plannen van het 

Europees Parlement over een Europese Kieswet. Jozef stemt daar mee in. 

8. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om 15:19. 
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