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VNG congres 2009 in Flevoland

Geachte leden van Provinciale Staten
"Wat was het een prachtig VNG jaarcongres 2009 dat op 9 en 10 juni jl. in Flevoland plaatsvond",
was de toon van de vele reacties die ik tijdens en na het congres heb mogen waarnemen. Tijdens
de Algemene Leden Vergadering op de tweede congresdag werd dat door de bijna 3000 aanwezige gemeentebestuurders uit het hele land nog eens onderstreept met een daverend applaus.
Het thema van het congres "talent van gemeenten" is op verschillende wijze tot uitdrukking gekomen tijdens de vele inhoudelijke- en funexcursies binnen de zes Flevolandse gemeenten, alsmede
tijdens de feestavond bij FlevOnice.
De congresgangers hebben Flevoland (her)ontdekt!
Als organiserende Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afdeling Flevoland, waren wij zeer
verheugd om dit jaarcongres samen met het Congres en Studiecentrum van de VNG te mogen
organiseren. Ook wij zijn blij dat het congres bij de deelnemers zeer positief is overgekomen. Dat is
mede te danken aan de inzet van zeer velen, zowel voor als achter de schermen.
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan u als Provinciale Staten van Flevoland. Door de
beschikbaarstelling van een subsidiebedrag is de financiering van dit congres mede mogelijk geworden.
Daarvoor onze welgemeende dank. Het bestuur van de VNG Flevoland biedt u leden van Provinciale Staten dan ook graag ter herinnering aan dit congres het receptenboek "Proef de kracht van
Flevoland" aan.
Een verantwoording van het jaarcongres, zowel inhoudelijk als financieel, zullen wij u zo spoedig
mogelijk toezenden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VNG Flevoland
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