
                                          Jaarverslag bestuur LADA maart 2018 – maart 2019 

2018 was een jaar waarin de slechte verkiezingsuitslag verwerkt moest worden. Het bestuur en heeft 

samen met de fractie en de leden een antwoord proberen te c=vinden op de vraag wat de oorzaak 

was voor het lage aantal stemmen op de LADA-kandidaten. 

Mark de Geus heeft medio 2018 zijn bestuurstaken naast zich neergelegd. Het bestuur bestaat uit 4 

personen. De taakverdeling binnen het bestuur in 2018 was: Moray Juffermans (voorzitter), Jos Witte 

(secretaris), Lavinia Grooten (penningmeester) en Nel Slob (algemene zaken)  

                                          LADA-bestuursbeleid 

1: De Jaarrekening en begroting staan elders op de agenda. 

2: Bestuursvergaderingen: Deze hebben 7x plaatsgevonden. Waarbij in eerste instantie vooral de 

nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen is behandeld. 

3: Overleg fractie – bestuur: regelmatig is er contact tussen bestuur en fractie. Het bestuur bezoekt 

de openbare fractievergaderingen en een afvaardiging van het bestuur is regelmatig aanwezig bij 

gemeenteraadsvergaderingen 

4: De ledenvergadering: Op de jaarvergadering van 23 april was naast de verantwoording vanuit uit 

bestuur en fractie naar de leden toe ook uitgebreide ruimte om de verkiezingsuitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen te evalueren. Er is uitgebreid gesproken over de oorzaken van het 

slechte verkiezingsresultaat en hoe nu verder. Hieruit zijn er geen eensluidende conclusie gekomen 

over de oorzaak van de verkiezingsnederlaag. Wel is er besloten om verder te gaan en te kijken hoe, 

en waarmee we de kiezer weer kunnen aanspreken 

Ook is 2018 hebben we te maken gehad met een dalend ledenaantal. Als voornaamste reden werd 

genoemd het naar de achtergrond verdwijnen van de ontstaansreden van LADA en dat LADA met 1 

raadslid te klein is om nog enige invloed uit te oefenen. Het ledenaantal is gedaald naar 25. De 

kritische (onder)grens van het aantal leden wat nodig om LADA als partij levensvatbaar te houden is 

hiermee genaderd.  

 

 

 

Namens het bestuur, Jos Witte 


