SPA Jaarverslag 2019
Gemaakt door Roel Nijsten, secretaris

Tijdens de Carnaval heeft een 5-tal leden van SPA deelgenomen aan de optocht in Geleen. Met
spreuken en onderwerpen die bij het programma van SPA passen.
Ook werd er begin van dit jaar uit de coalitie gestapt omdat er voor SPA niet voldoende
mogelijkheden waren om onze standpunten te laten horen. Dit wordt verder toegelicht in het
politieke jaarverslag.
In het begin van het jaar leek er een spanning te hangen tijdens de fractievergaderingen. Niet
iedereen kon altijd even goed met elkaar opschieten, wat de sfeer niet ten goede kwam.
Op de ledenvergadering van 24 april 2019 kwam dit naar boven, dit heeft erin geresulteerd dat er
enkele leden ontzet zijn uit het lidmaatschap en de vergadering werd op dat moment gestopt.
De algemene ledenvergadering werd voortgezet (bij agendapunt 1) op 28 juni 2019
Tijdens deze algemene ledenvergadering waren er niet voldoende leden aanwezig om de statuten te
mogen wijzigen. Wel werden er veel dingen besproken en doorgenomen.
Op maandag 15 juli 2019 werd er wederom een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze
vergadering werden de gewijzigde statuten aangenomen. In het voorstel voor het Huishoudelijk
reglement worden nog enkele aanpassingen gedaan, deze kunnen dus nog niet worden vastgesteld.
Daarnaast werd er ook besproken wat de richting van SPA in de daarop volgende periode zou zijn. En
werd er aandacht besteed aan de manieren waarop SPA meer bekendheid en betrokkenheid zou
kunnen krijgen.
Op 30 september werd wederom een ledenvergadering gehouden. Het hoofdpunt uit deze
vergadering was het vaststellen van het Huishoudelijk regelement, dit is ook gebeurd tijdens deze
vergadering.
Ook werd er tijdens de ledenvergadering in september gesproken over aanschaf van jassen voor SPA.
Waarbij de voorkeur uitging naar zwarte jassen. Enige fractievergaderingen verder waren hiervoor
een aantal voorbeelden geregeld. Waarbij de aanwezige fractieleden een keuze gemaakt hebben.
Gebaseerd op draagcomfort, uiterlijk en hoeveelheid zakken van de jas. Niet veel later werden de
eerste jassen uitgedeeld. Deze zijn vooral bedoeld om zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten
tijdens activiteiten.
Tegen het einde van het jaar werd er in Geleen op de markt een kraampje neergezet waar een aantal
SPA leden bij stonden (in de nieuwe jassen) met de vraag wat de kerstwens voor de gemeente was.
Hierop zijn best veel reacties binnen gekomen. Een activiteit die voor zichtbaarheid gezorgd heeft en
zeker voor herhaling vatbaar is in 2020
De fractiebijeenkomsten zijn in 2019 goed bezocht. Gemiddeld waren er zeker 6 tot 7 mensen
aanwezig per vergadering. Dit is een mooie ondersteuning van ons raadslid en burgerraadslid.
Gedurende het jaar zijn er een aantal nieuwe leden bij SPA gekomen. Helaas zijn er ook een aantal
leden, naast de hierboven specifiek benoemden, die hebben aangegeven dat ze wegens
omstandigheden geen lid meer kunnen zijn.

