
                                          Jaarverslag bestuur LADA maart 2021 – maart 2022 

2021 was voor het bestuur de eerste drie kwartalen rustig door de maatregelen t.g.v. de Corona 

pandemie. In het laatste kwartaal heeft het bestuur zich bezig gehouden met de voorbereiding op de 

verkiezingen in maart 2022 waaraan is deelgenomen met een gezamenlijke kieslijst van LADA & 

ANDERS!. De taakverdeling binnen het bestuur in 2021 was: Jos Witte (voorzitter), Lavinia Grooten 

(secretaris), Nel Slob (algemene zaken) en Moray Juffermans (lid).  

                                          LADA-bestuursbeleid 

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

2: Bestuursvergaderingen: Deze hebben door de Corona maatregelen 3x plaatsgevonden. Waarbij 

voornamelijk lopende zaken zijn 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 een paar keer digitaal 

aanwezig geweest bij gemeenteraadsvergaderingen 

4: De ledenvergadering: Er is kon door de Corona maatregelen geen jaarvergadering in het voorjaar 

worden gehouden. De stukken zijn daarom per e-mail richting de leden gestuurd. Het bestuur had de 

hoop dat dit in het najaar mogelijk zo zijn, en gelukkig is dit op 4 oktober gelukt. Hierdoor hebben we 

de stukken die in het voorjaar per mail naar de leden gestuurd alsnog kunnen behandelen. 

Het bestuur heeft er voor gekozen om voor 2021 geen contributie te innen. Reden hiervoor is de 

kaspositie van LADA  en de vraag hoe nu verder. Is LADA met zo weinig leden wel levensvatbaar? 

5: Verkiezingen: het bestuur heeft vanaf december meerdere gesprekken met vertegenwoordigers 

van ANDERS! gevoerd. Dit heeft geleid tot het besluit om met een gezamenlijke lijst aan de 

verkiezingen deel te nemen. Ondanks het goede verkiezingsprogramma en inzet vanuit de LADA kant 

is het verkiezingsresultaat teleurstellend. We hadden gehoopt op minimaal drie zetels en dat zijn er 

twee geworden. 

 

 

Namens het bestuur, Jos Witte (voorzitter) 


