
	  

UITNODIGING	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Den	  Haag,	  7	  maart	  2016	  
Beste	  partijgenoot	  van	  de	  PvdA	  Den	  Haag,	  
	  
Graag	  nodigt	  het	  afdelingsbestuur	  je	  uit	  voor	  de	  eerstvolgende	  ledenvergadering	  van	  de	  PvdA	  Den	  Haag.	  Deze	  
vindt	  op	  23	  april	  in	  de	  ochtend	  plaats	  in	  het	  DiamantTheater,	  voorafgaand	  aan	  de	  jaarlijkse	  Stadsconferentie	  
van	  de	  PvdA	  Den	  Haag,	  die	  om	  13:00	  van	  start	  gaat.	  Aansluitend	  op	  de	  ledenvergadering	  is	  er	  een	  gezamenlijke	  
lunch.	  
	  

Datum:	  zaterdag	  23	  april	  2016	  
Tijdstip:	  10.30uur	  (inloop),	  11.00	  uur	  (start	  vergadering)	  
Locatie:	  DiamantTheater,	  Diamanthorst	  183,	  2592	  GD	  Den	  Haag	  
	  

Onderstaand	  vind	  je	  de	  agenda	  voor	  deze	  vergadering.	  De	  relevante	  stukken	  zullen	  uiterlijk	  een	  week	  voor	  de	  
vergadering	  op	  de	  website	  van	  de	  PvdA	  Den	  Haag	  gepubliceerd	  worden:	  denhaag.pvda.nl.	  Kopieën	  zijn	  tevens	  
bij	  de	  voorzitter	  of	  vicevoorzitter	  opvraagbaar	  en	  ook	  ter	  plekke,	  in	  beperkte	  oplage,	  voorhanden.	  	  
	  
Als	  bijlage	  bij	  deze	  brief	  vind	  je	  de	  uitnodiging	  voor	  onze	  jaarlijkse	  stadsconferentie	  op	  23	  april,	  een	  uitnodiging	  
voor	  het	  Café	  Rood	  over	  Klimaat	  met	  Diederik	  Samsom	  op	  16	  maart	  en	  de	  vacatures	  voor	  het	  afdelingsbestuur	  
van	  de	  PvdA	  Den	  Haag.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Albert-‐Jan	  Pomper	  
Voorzitter	  PvdA	  Den	  Haag	  
	  

1. Opening,	  mededelingen	  en	  vaststellen	  agenda	  (11.00	  UUR)	  
	  

2. Jaarrekening	  2015	  
	  
De	  penningmeester	  zal	  een	  toelichting	  geven	  op	  de	  concept	  jaarrekening	  (deze	  wordt	  gelijktijdig	  met	  de	  andere	  
agendatukken	  gepubliceerd).	  Tevens	  geeft	  de	  Kascommissie	  haar	  toelichting.	  Daarna	  wordt	  de	  vergadering	  om	  
instemming	  gevraagd.	  	  

	  
3. Opvolging	  Afdelingsbestuur	  

	  
Na	  de	  ledenvergadering	  van	  8	  december	  2015	  is	  de	  ingestelde	  sollicitatiecommissie	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  
haar	  opdracht	  om	  tot	  een	  voordracht	  te	  komen	  voor	  het	  afdelingsbestuur	  voor	  de	  periode	  april	  2016	  -‐	  mei	  
2018.	  Als	  bijlage	  bij	  deze	  uitnodiging	  vind	  je	  de	  vacatures	  die	  zijn	  opengesteld.	  Leden	  van	  de	  afdeling	  kunnen	  
tot	  uiterlijk	  20	  maart	  reageren.	  
	  
De	  sollicitatiecommissie	  doet	  in	  april	  een	  voordracht.	  Deze	  wordt	  uiterlijk	  10	  dagen	  voor	  de	  ALV	  gepubliceerd.	  
De	  voordracht	  ligt	  ter	  goedkeuring	  voor	  aan	  de	  ledenvergadering.	  Na	  instemming	  door	  de	  ALV	  worden	  de	  
zittende	  bestuursleden	  gedechargeerd	  en	  treedt	  het	  nieuwe	  bestuur	  aan.	  
	  
	  

4. RONDVRAAG	  EN	  SLUITING	  (CIRCA	  12.00	  UUR)	  


