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Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van het CDA Voorst op 22 november
2018. De vergadering begint om 20:00 uur Dorpshuis ‘Op den Toega’, Teuge. Inloop vanaf 19:00 uur
met koffie en/of thee.

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering 19 april 2018
Presentatie Gerhard Bos, lijsttrekker CDA Gelderland, over wat de regio voor de provincie kan
betekenen en de provincie voor de regio, Lelystad Airport en het duurzaamheidsbeleid
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen
5. CDA Voorst - Contouren Beleidsplan 2022
- Het bestuur presenteert zijn ideeën en vraagt de leden om reacties
- Rooster van aan- en aftreden Bestuur
Over twee jaren treden twee bestuursleden af. Graag attenderen wij u tijdig op vacatures, om zo
bij tijds (aspirant-)bestuursleden mee te laten gaan draaien
6. Stand van zaken fractie en coalitie
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Evaluatie
10. Sluiting

De avond wordt afgesloten met een drankje.
Wij hopen u van harte op de ledenvergadering te mogen begroeten. Geïnteresseerden in het CDA
Voorst binnen uw kennissen-, vrienden- of familiekring zijn van harte uitgenodigd! Betrokkene heeft
uiteraard geen stemrecht.

Met vriendelijke groet,
Namens CDA-bestuur Voorst
Jaap Borst
Voorzitter CDA-bestuur Voorst
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Lijsttrekker Provinciale Staten
Gerhard Bos stelt zich voor
Mijn naam is Gerhard Bos en ben geboren en opgegroeid in
Apeldoorn. Na de lagere school heb ik eerst de LTS en daarna
de Mavo, Havo en ten slotte de Heao doorlopen. Mijn hobby’s
zijn fotograferen, lezen en cabaret. Ik woon vlakbij Paleis Het
Loo, ben getrouwd en heb twee kinderen. De oudste, mijn
dochter, is net begonnen aan een hbo-opleiding in Velp. Mijn
zoon zit in de vierde klas van de havo. Ik werk bij Saxion
Hogeschool in Deventer als docent bestuurskunde/
omgevingsrecht. In mei van dit jaar ben ik 50 jaar geworden.

Politiek is mijn passie. CDA is mijn partij
Samen werken aan een mooier Gelderland waarin mensen prettiger wonen, werken en leven. Dat is
waar ik mij de komende jaren voor wil inzetten. Het CDA is voor mijn een partij waarin de waarden en
normen een stevig plek hebben en met de 4 uitgangspunten (rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerechtigheid) als basis keuzes worden gemaakt. Dit is
onze leidraad om de problemen waar we voor staan op te lossen en te werken aan een samenleving
waarin mensen tot hun recht kunnen komen, kunnen meedoen en we omzien naar elkaar.
Dienen staat voorop
Ik ben actief geworden in de politiek omdat ik antwoord wil geven op een van de, in mijn ogen, meest
belangrijke vragen die in de Bijbel aan ons wordt gesteld: “Adam, waar ben je?” Deze vraag nodigt uit
om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Politiek actief zijn is voor mij een deel van
het antwoord op die indringende vraag. Dienen staat bij mij voorop.
Politieke ervaring
Ruim 25 jaar ben ik actief voor het CDA, in verschillende functies. Eerst in diverse bestuursfuncties,
vervolgens, raadslid en fractievoorzitter in Apeldoorn en sinds 2015 lid van Provinciale Staten van
Gelderland. Ik heb een brede politieke ervaring opgedaan.
Huidige statenperiode
Na de statenverkiezingen die in 2015 plaatsvonden ben ik statenlid geworden. De onderwerpen waar
ik me in de staten mee bezig houd zijn cultuur, erfgoed en de gebiedsopgaven. Zeker op het gebied
van cultuur en erfgoed heb ik me laten verrassen door het vele moois wat onze provincie te bieden
heef. De prachtige musea en monumenten, ook ben ik geraakt door de dans en muziek die in vele
vormen in onze provincie voorkomen. Als een voorrecht heb ik het ervaren dat je als statenlid bij heel
veel organisaties binnenkomt, gesprekken voert en proeft wat mensen beweegt om te doen wat ze
doen.
Studenten laten “groeien”
Na ruim 12 jaar te hebben gewerkt bij een Gelderse gemeente heb ik in 2007 de overstap gemaakt
naar het onderwijs. Ik geef les op Saxion, een hogeschool in Deventer. Het contact met studenten en
het echte lesgeven vind ik fascinerend. Wat het lesgeven zo bijzonder maakt is dat je de studenten
ziet “groeien”. Mooi om te zien hoe studenten tijdens de opleiding zich ontwikkelen tot dames en
heren die klaar zijn om met het diploma op zak aan het werk te gaan.

CDAVoorst

Politiek bedrijven doe ik vanuit een open houding en een stevige gedrevenheid. De manier waarop ik
werk, in de politiek en het onderwijs, is dat ik problemen wil oplossen. Bij het nemen van besluiten
staat de uitkomst niet voor mij vast. Wel hou ik bij het zoeken naar oplossingen en het beoordelen
van voorstellen mijn ogen goed open, luister ik en wil ik een besluit nemen dat het probleem echt
oplost.
Alleen kun je niet veel, samen kom je verder wordt weleens gezegd. Dit sluit aan bij mijn motto
“Politiek is samen werken, voor en met mensen”.
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