
Verslag  
ALV 22-1-2018  
van Sociaal Links in Dantumadiel 
Aanwezig: leden en belangstellenden 
Plaats: Old Dutch in De Westereen 

Vooraf: Welkom door de voorzitter: we gaan positief en met een frisse blik verder met 
dit verkiezingstraject en de samenwerking. Iedereen heeft er zin in!  

1. Verkiezing van het nieuwe bestuur van Sociaal Links 
 Met algemene stemmen aangenomen: 

-Siepie Hylkema, voorzitter 
-Liesbeth de Vries, secretaris; voorlopig voor 1 jaar 
-Auke Sikma, penningmeester, tot zolang hij nog niet in de raad zit. 
-Remy Teunissen, algemeen bestuurslid 
-vacature, algemeen bestuurslid 

Voor het goed functioneren van de partij is het belangrijk dat er een scheiding in taken is 
tussen de (beoogde) fractie en het bestuur. Aanvulling bestuur is welkom! 

2. Vaststellen kandidatenlijst 
De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde lijst. Er worden geen tegenkandidaten 
ingediend en Siepie feliciteert de kandidaten met hun plaats. 
Voor de vergadering heeft Siepie nog gesproken met Willem Verf (lid selectiecommissie), 
hij is ook akkoord met het voorstel maar kan nu niet aanwezig zijn. 

3.  Bespreking van de ingediende amendementen op het concept 
verkiezingsprogramma. 
Auke past al pratend de tekst aan in het verkiezingsprogramma, dat via de beamer te 
lezen is. Alle amendementen worden al dan niet gewijzigd besproken en aangenomen 
met instemming van de aanwezigen en de indiener. Het resultaat is een goedgekeurd 
verkiezingsprogramma. Deze tekst zal nog een keer tekstueel bekeken worden op 
leesbaarheid en typefouten en ook in het fries vertaald worden. 

4. Lidmaatschap  
Alle aanwezigen zijn lid van Sociaal Links, ofwel door het lidmaatschap van GrienLinks of 
PvdA, of hebben zich aangemeld als ‘ongebonden’ of SP-lid. 

5. Campagneplan 
Remy vertelt kort over de plannen, er volgen nog oproepen via de mail en andere media 
om mee te doen. Alle leden zijn daartoe van harte uitgenodigd! 
Activiteiten vooral op vrijdag en zaterdag, intensiever in de laatste 3 weken voor de 
verkiezingen. 

-werkbezoeken (o.a. voedselbank met vooraf boodschappen verzamelen) 
-persberichten 
-posters en flyers (huis aan huis bezorging) 
-rozen naar verzorgingshuizen 
-borden langs de weg 
-in het winkelcentrum 

-Deel positieve berichten en foto’s  via Facebook, twitter en andere sociale 
media. Liever geen uitgebreide discussies via deze kanalen. 

Slot: Nog even napraten met een drankje. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen. 

  Verslag: Liesbeth de Vries  

     L
SOC AAL

NKS


