Actieberichten

Nieuws

Uitgave SP AmersÍoort e.o.

8' jaargang nr.l, Jan. 2007

Tel:06-10357498

amersfoort@sp.nl,

VLUCHTALARM GROOT SUCCES

Agenda
oplage 520 stuks
http :l/amersf oort.sp.

nI

De kascontrolecommissie was tevreden.
Er is een positief saldo, er is dus
voldoende geld om talvan zaken te
organiseren dan wel acties te gaan
voeren. Een nieuwe kascontrolecommissie
is benoemd.
We namen afscheid van de "oude"

bestuursleden; Adri Slingerland
(organisatiesecr.), Els Leeftouwer en
Johan van den Bank (a.i.o.Soes| We
bedankten hen voor hun geleverde
bijdrage, en wensten hen veel succes voor
de toekomst.

Zalerdag 6 januari was er weer om 12.00
uur precies het Vluchtalarm. Een groot
succes, mede dankzij de regionale
Íractieleden, die een bijeenkomst in de
Eenhoorn onderbraken om het
Amersfoortse Vluchtalarm kracht bij te
zetten.
Een grote opkomst en ontzettend veel
lawaaí gemaakt. Op die manier is weer
duidelijk gemaakt dat NU het generaal
pardon moet worden afgegeven. Er moet
duidelijkheid worden gegeven en mensen
moeten weten waar ze aan toe zijn. Een
Generaal Pardon NU!
Volgende Vluchtalarm zaterdag 3
Íebruari om 12.00 uur precies op de
Varkensmarkt!

Ledenvergadering en
nieuwjaarsborrel 11 januari il.

De brief met uitnodiging en agenda, was
goed gelezen, zo bleek uit het aantal
telefoontjes en mailtjes over de vergeten
datum. De opkomst viel mede daardoor
wat tegen, er waren 38 mensen in het
totaal. Maar gelukkig, de leden die
gekomen zijn kwamen van harte.
Daarmee was de sfeer geweldig goed.

SP.

De voorzitter, Nel Groenendijk, heeft
zich herkiesbaar gesteld voor de termijn
tot september 2OO7 (ivm studie). Er is een
nieuwe organisatiesecretaris gevonden
in Arlette van Eijseren. Beiden zijn na
schriftelijke stemming gekozen in functie.
Verder stelden zich voor het bestuur
herkiesbaar;
Anya Wiersma en
Bets Beltman.
Nieuw verkiesbaar;
Geert Groeneveld, Nathalie Hos,
Yvonne CIaus,

Hugo Kruyt,
Gerben van Veen en
Aleiandra Slutz§. Ook zijwerden allen
na schriÍtelijke stemming door de grote
meerderheid gekozen. Dank aan de
stemcommissie; S. Ketelaar, P. Cloo en L.
van Doeselaar, die aldie stemmen telden.
De ledenvergadering werd bedankt voor
het geboden vertrouwen.
De vergadering werd rond 21.00u
afgerond, waarna we aan de
nieuwjaarsborrel en nadere kennismaking
gingen. Ook hier was de sfeer uitstekend
en de gesprekken veelal boeiend.
Binnenkort op onze website
www.amersÍoort.sp. nl/bestuur/index.shtml
De bereikbaarheidsgegevens van het
nieuwe bestuur.
Als u een uitgebreider verslag wilt, neem
dan even contact op met: NelGroenendijk,
mailadres: cherrytomaatie @ gmail.com of
tel nr.: 06-10357498

