
 
 

 

Bestuursverslag 2016 

Bestuur 

Het bestuur van WB bestond in 2016 uit : Linda Gijsbers, Gea Oonk, Margreet de Pree   

(secretaris), Edwin te Winkel (penningmeester), Ronald Wiggers  (voorzitter). In oktober is 

Ronald, conform het rooster van aftreden, gestopt met zijn bestuursfunctie. Edwin is naast 

penningmeester nu ook voorzitter van het bestuur. Begin 2016 heeft Gea Oonk zitting 

genomen in het bestuur.  

Vanaf de oprichting van WB maakte Ronald deel uit van het bestuur en diverse commissies 

zoals het regieteam en in aanloop naar de verkiezingen het campagneteam.  Het bestuur 

bedankt nogmaals Ronald voor zijn enthousiaste en inspirerende rol die hij al die jaren heeft 

vervuld. Mede dankzij hem is WB een partij geworden die niet meer is weg te denken uit de 

Winterswijkse politiek. 

Begin dit jaar heeft Gea Oonk laten weten een rol te willen spelen binnen WB. Om kennis te 

maken met WB en de politiek draait ze mee met het bestuur, maar op termijn wil ze een rol 

binnen één van de commissies of de fractie spelen. Ter voorbereiding daarop heeft Gea in 

het najaar de cursus Politiek Actief gevolgd. 

Sinds oktober 2016 bestaat het bestuur uit vier leden. Het bestuur heeft behoefte aan 

uitbreiding en is daarom op zoek naar nieuwe leden.  

Om de afstemming met de fractie verder te verbeteren, vergadert het bestuur sinds eind 

maart op dezelfde avond en locatie als de fractie.  

Algemene ledenvergaderingen 

21 februari 2016 

Het WB bestuursjaar begon met een goede ALV  in februari. Op deze ALV werd het bestuur 

decharge verleend voor zowel het financieel jaarverslag als het bestuursjaarverslag. De 

kascontrole had plaatsgevonden en de boeken waren in orde bevonden, met dank aan de 

penningmeester.  Na het officiële gedeelte volgde een zeer boeiende presentatie door Marc 

Ravesloot, onderzoeker Gezondheid & Welbevinden bij Wageningen UR, het concept 

stadstuinbouw. Marc liet de verschillende mogelijkheden van stadstuinbouw zien. WB is 

enthousiast en wil met Marc de mogelijkheden van stadstuinbouw in Winterswijk verder 

verkennen. 

In het kader van het tienjarig bestaan heeft het bestuur gemeend de drie oprichters, Erwin te 

Selle, André van Nijkerken en Mieke Oxener, te benoemen tot erelid voor het leven. 

Verder werden in de ALV van februari Marianne Koole en Jan Ayele bedankt voor hun inzet 

en betrokkenheid. Beiden zijn in 2015 gestopt met hun bestuursfunctie. 



 
 

 

10 oktober 2016 

De 2e ALV vond eveneens plaats bij de Venemansmolen. Tijdens deze vergadering werd een 

update gegeven over de lopende zaken binnen het bestuur en de fractie en werd stilgestaan 

bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester. 

Tienjarig bestaan WB 

In december 2015 bestond WB tien jaar. Hieraan is op diverse manieren in begin maart 

aandacht besteed. Op zondag 6 maart was er een borrel voor de leden bij Hertog Karel. 

Speerpunten 

 Continuïteit 

Onder continuïteit verstaan we het adequaat kunnen invullen van vrijgekomen 

functies. Op de agenda van het bestuur komt dit punt regelmatig terug. Het bestuur 

wil daarom een soort stage aanbieden aan geïnteresseerden in de politiek.  Doel 

hiervan is ze kennis te laten maken het met reilen en zeilen binnen WB en ze wellicht 

te interesseren voor een rol binnen de fractie, bestuur of één van de commissies. 

 

 Benoeming nieuwe burgemeester 

Halverwege 2016 werd bekend dat burgemeester Van Beem zijn functie in het 

voorjaar van 2017 zal neerleggen. Winterswijkers konden aangeven over welke 

eigenschappen/kwaliteiten/vaardigheden de nieuwe burgemeester dient te 

beschikken. Een aantal WB-ers, waaronder de toenmalige voorzitter Ronald Wiggers, 

heeft een persbericht opgesteld en een mail naar de leden verstuurd, waarin zij 

uitleggen dat WB capabel is een nieuwe burgemeester te leveren.   

 

 Ambitie- en Opleidingscommissie 

Afgelopen jaar zijn er ambitiegesprekken gevoerd met de fractie-, commissie- en 

bestuursleden.  De uitkomsten zijn vastgelegd. De gesprekken worden jaarlijks 

gehouden. 

 Regieteam 

Edwin te Winkel vervangt Ronald Wiggers in het regieteam. Hij is hiermee de linking 

pin tussen het regieteam en het bestuur. Het regieteam zet de grote lijnen voor WB 

uit voor wat betreft de  communicatie en promotie en daarnaast de strategie en 

voorbereiding op de volgende verkiezingen.  

 B(enen)O(p)T(afel) sessie 

Tijdens de BOT sessie op 10 april jl. werd vooral gesproken over het belang nieuwe 

mensen bij WB te betrekken. De doelstelling is twintig nieuwe WB-ers in vijf jaar.  Om 

deze doelstelling te kunnen behalen, dient WB doelgroepen vast te stellen en 

onderwerpen/projecten te benoemen. In deze BOT sessie werden als doelgroepen 



 
 

senioren en thuiswonende studenten genoemd. Een mogelijk project is 

duurzaamheid.  

De volgende BOT sessie staat gepland in februari 2017.  

 

 Verkiezingen 2018 

Medio 2016 heeft het bestuur de gemeenteverkiezingen in 2018 als vast punt op de 

agenda gezet. In 2017 starten de voorbereidingen.  

 

Acties WB 

 Profilering WB in de offline en online media 

Er is inmiddels een redactiecommissie ingesteld die zich bezighoudt met alle 

uitingen naar buiten toe (website, Facebook, advertenties in de krant). Voorstellen 

en ideeën kunnen gemaild worden naar redactieWB@gmail.com   

Dit e-mailadres is in handen van de leden van het redactieteam (Tim Jonker, 

André van Nijkerken, Henk Jan Tannemaat en Margreet de Pree).  

 

 Straatactie 21 juni 

Wethouders, fractieleden en bestuursleden vroegen Winterswijkers of zij WB 

kennen en eventueel een rol zouden willen spelen binnen WB. Dit leverde geen 

concrete reacties op, wel een aantal mensen die aangaven de nieuwsbrief te 

willen ontvangen. 

 Kerstmarkt 18 december 

Vanwege het succes van vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer het WB toetje 

gemaakt. In totaal zijn 1000 toetjes uitgedeeld bij of rond onze kraam op de 

markt. 

Al met al was het een productief bestuursjaar waarin er veel zaken geregeld zijn waarmee  

Winterswijks Belang weer verder kan. 

 Bij deze wil het bestuur iedereen bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen! 

Namens het bestuur,  

Margreet de Pree 

Secretaris WB 
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