
Bestuursverantwoording ALV 23 maart 2021. 

 

Sinds de ALV van 24 november is het bestuur van de afdeling GroenLinks Groningen met de volgende  
activiteiten aan de slag gegaan. 
 
Op 12 december hebben we in de nieuwe samenstelling van het bestuur onszelf  een hele dag gegund om live 
kennis te maken met de nieuwe voorzitter en elkaar weer eens live te ontmoeten. 
Het is een zinvolle dag geweest o.l.v. Hergen Datema waarin we kort hebben teruggekeken maar vooral vooruit 
gekeken en plannen gemaakt voor de verdere groei van GL Groningen in herindelingsgemeente Groningen. 

Een van de belangrijke punten die we aangepakt hebben, is de scouting van GroenLinksers voor de vele functies 
en activiteiten die er aan komen. In een aantal sessies hebben we met elkaar goed gekeken en mensen 
voorgesteld, gevraagd en ook gekozen om met ons voor de afdeling de zaken op te pakken. 

 

De eerste klus was de samenstelling Kandidatencommissie Gemeenteraad en de opdracht voor deze 
commissie. 
Met een aantal goede gesprekken zijn we er, naar ons idee, in geslaagd een goede opdracht te formuleren en 
een bekwame Kcie voor te stellen aan deze ALV. 

Aansluitend hebben we hetzelfde proces gevolgd voor de Kcie afdelingsbestuur. In juli zullen een aantal leden 
van het huidige bestuur aftreden.  Eén is er al voorgegaan, onze penningmeester Jos Peters verlaat ons per 1 
mei al en we stellen in deze ALV een nieuwe penningmeester voor. 
De in de ALV in te stellen Kcie bestuur zal voor 2 jaar aangesteld worden, zodat alle wisselingen die zich voor 
zullen doen in de komende zittingsperiode, door hen gedaan kunnen worden. 

 

Een andere belangrijke activiteiten was de Campagne. Anke, Elte, Wester en Justine hebben zich hiervoor 
ingezet en samen met veel vrijwillige GroenLinksers veel post bezorgd in de gemeente, in de maanden, dagen 
voorafgaande aan de verkiezingen omdat dat de beste manier lijkt in de coronatijd. Daarnaast is er vanaf het 
weekend voorafgaande aan de verkiezingsdagen ook geflyerd. Ook zijn er online activiteiten georganiseerd: 
een Q&A met Stephanie Bennett, samen met de provinciale afdeling een gesprek met Laura Bromet en 
Stephanie en met Dwars is een evenement georganiseerder, onder meer met Tom van den Nieuwenhuizen (TK-
lid) en Melody Deldjou Fard (landelijk bureau en kandidaat TK-lid ) over festivals en drugs. Tot aan de laatste 
dag zijn zij allen actief geweest. Superveel dank hiervoor. 

 

Voor de leden zijn er ook activiteiten geweest, allemaal digitaal, maar zeker succesvol. Elke derde 
donderdagavond “Het Gesprek “, met aansprekende onderwerpen, zoals bv. de woningmarkt en anti-Racisme, 
met inspirerende inleiders. 

De ledenactiviteit “Zin In GroenLinks Groningen” (vier bijeenkomsten om mensen bekend te maken met de 
activiteiten van GroenLinks en hoe zij daarin me kunnen doen) heeft in het najaar 2020 plaats gevonden en 
loopt momenteel weer met een mooi aantal deelnemers. 
Vooruitlopend hierop, kunnen we al melden dat we aansluitend een activiteit organiseren onder de titel 
“Politieke oriëntatie”, ter ondersteuning van mensen die zich zouden willen kandideren voor de gemeenteraad. 

En daartussendoor, voor de broodnodige ontspanning is er ook een gezellige Pubquiz geweest, voor en door 
het bestuur, de fractie en leden. 
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