
 Senioren Partij Maastricht 
 

Jaarverslag 2017 van het bestuur. 

Het jaar 2017 zijn we begonnen met 219 leden en geëindigd met 241 leden. 

Er is drie maal een ledenraadpleging geweest en het bestuur heeft tien keer vergaderd. Van 
al deze bijeenkomsten is er een verslag gemaakt. 

We startten het jaar met vier nieuwe bestuursleden te weten mevrouw R. Makatita-Hendrix, 
de heer P. Bronckers, de heer R. van Dooren en de heer C.van Stiphpout. Op de 
ledenraadpleging van 21 januari namen de heer R. Janssen, de heer J.Schoon en de heer 
R. Dingena afscheid als bestuurslid. 

Het jaar 2017 was een jaar waarin het bestuur met vier nieuwe bestuursleden zich moest 
inwerken en met de aanloop naar de aankomende verkiezingen van maart 2018 veel nieuwe 
ervaringen opdeed. Zo nam Ria Makatita-Hendrix het secretariaat van Thea Wesselingh over 
en Paul Bronckers het penningmeesterschap van de Ron Dingena. Thea Wesselingh werd 
de contactpersoon tussen de fractie en het bestuur en woonde vanuit deze taak geregeld de 
vergaderingen van de fractie bij alsook de raadsvergaderingen van de gemeente .Ronald 
van Dooren werd de vice-voorzitter. 

Op de bestuursvergaderingen zijn als adviseurs de heren Willems, Janssen, Sabel en Steijns 
aanwezig. Op de fractiebijeenkomsten is er een vertegenwoordiger van het bestuur 
aanwezig. In december heeft Thea Wesselingh afscheid genomen van het bestuur. De heer 
Ralph Leenders heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid. Hij zal in de volgende 
ledenraadpleging aan de leden verkiesbaar worden gesteld.  

Er werden ook diverse commissies opgericht in de aanloop naar de verkiezingen toe. Er 
kwam een programmacommissie, een kandidatencommissie en een campagnecommissie, 
ieder met een eigen taak. Iedere bestuursvergadering stelden de leden van deze 
commissies de anderen op de hoogte van de vorderingen en geplande activiteiten.  

Kandidatencommissie: 

Er hadden zich 22 kandidaten gemeld om op de kieslijst te komen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Van deze 22 kandidaten zijn er uiteindelijk 13 
op de lijst komen te staan en met de lijstduwers erbij is een lijst met 30 kandidaten door het 
bestuur goedgekeurd en aan de leden op de extra ledenraadpleging van 2 december 2017 
voorgelegd. Deze lijst is met grote meerderheid ( 60 van de 65 stemmen) door de leden 
goedgekeurd. 



Programmacommissie: 

Op de reeds genoemde ledenraadpleging is unaniem het partijprogramma 2018 -
Stadsmanifest 2018, het beste voor Maastricht,- door de leden akkoord bevonden. 

Campagnecommissie: 

De campagnecommissie is actief bezig om de verkiezingscampagne voor te bereiden. Zij 
houden het bestuur en de fractie op de hoogte van alle plannen. Met de 13 kandidaten en de 
lijstduwers worden bijeenkomsten georganiseerd om hen optimaal te informeren over de 
komende activiteiten. Enkele vertrekkende fractieleden hebben zich beschikbaar gesteld om 
als mentor voor de kandidatenleden beschikbaar te zijn. 

In 2017 werd er volop aandacht besteed aan de contacten met de leden. Zo is er door de 
fractie een aantal bustochten georganiseerd waaraan ook de bestuursleden deelnamen. Er 
werd door Maastricht getoerd langs nieuwe of in aanbouw zijnde projecten. Er waren leden 
van de fractie en het bestuur in de bus aanwezig om daarover deskundig uitleg te geven en 
vragen te beantwoorden. Verder is er in augustus een Soireé op het Buitengoed Slavante 
georganiseerd, een gezellige avond met als doel een informeel ontmoeten van leden van het 
bestuur en de fractie met de leden van de Senioren Partij Maastricht. Al deze activiteiten 
werden goed bezocht en de deelnemers waren zeer enthousiast over het programma. 

Jim Janssen heeft tot aan het zomerrecès André Willems wegens ziekte vervangen en vanaf 
augustus heeft André zijn taken als wethouder en locoburgemeester weer op zich genomen.  

We hebben afscheid genomen van 35 leden en hebben 57 nieuwe leden verwelkomd. 

Opgesteld te Maastricht op 19 december 2017 door Ria Makatita-Hendrix, partijsecretaris. 


