Regio Drenthe
Rek.nr: 1135.72.948 t.n.v. D66 Drenthe

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE REGIOVERGADERING
Op maandag 18 april te Westerbork in Zalencentrum Meursinge
Aanvang: 20.00 uur
Aan alle Drentse D66 leden,
Sinds 2 maart is D66 weer in de Staten van Drenthe vertegenwoordigd! Marianne van der Tol
en Jurr van Dalen zijn inmiddels flink aan de slag gegaan. Op een haar na hebben we een
derde zetel gemist. Heel jammer voor Frederik van Lookeren Campagne, maar ook hij blijft
betrokken bij het politieke werk van de fractie.
Het Regiobestuur kijkt met trots terug op de afgelopen maanden waarin zeer velen hebben
bijgedragen aan een succesvolle campagne. En dat willen we samen met de leden van D66 in
Drenthe vieren.
Maar natuurlijk komt ook de inhoud van het politieke werk aan bod. Marianne van der Tol
vertelt over de eerste ervaringen van de fractie en over de collegevorming.
Hans Engels, die als tweede op de lijst voor de Eerste Kamer staat, vertelt over de
gebeurtenissen in Den Haag en over de verwachtingen van de Eerste Kamerfractie die na 23
mei uit 6 leden zal bestaan.
Na de pauze is er vervolgens een inleiding over onderwijs en de problemen bij krimpende
scholen. Deze inleiding moet de aanzet vormen voor een volgende bijeenkomst waarin we
dieper op de materie kunnen ingaan.
Omdat Marianne van der Tol nu fractievoorzitter in de Staten is, komt haar plaats in het
Regiobestuur vrij. Leden die kandidaat voor het Regiobestuur willen zijn worden hierbij
opgeroepen zich te melden. Dit kan tot zaterdag 16 april bij de secretaris Anry Kleine Deters.
Tijdens de ledenvergadering zal over de kandidatuur worden gestemd, nadat kandidaten zich
hebben voorgesteld.
AGENDA VOOR DE ARV VAN 18 april:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en mededelingen
Verslag 16 oktober en 15 november 2010
Vaststellen Jaarrekening 2010 + verslag kascommissie
Toespraak regiovoorzitter
Marianne van der Tol spreekt over de ervaringen van de Statenfractie
Hans Engels over de Eerste en Tweede Kamer
Pauze
Inleiding over onderwijs
Sluiting

Wij hopen u allen de 18e april in Westerbork te treffen.
Namens het Regiobestuur,
Marijke Augusteijn-Esser, voorzitter

