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Onderwerp 

Gezelschap van oud-statenleden (en oud-bestuurders). 

 

Samenvatting 

Mevrouw M.A. Toorop heeft zich voorgenomen een Gezelschap van oud-statenleden 

op te richten. Omdat zij m.n. ook functionele relaties tussen de provincie en een der-

gelijk Gezelschap op het oog heeft, heeft zij GS benaderd om samen invulling te ge-

ven aan dit idee. Daarbij bleek dat enkele jaren geleden twee oud-statenleden zich al 

in oriënterende zin met een mogelijke oprichting hadden bezig gehouden. Mevrouw 

Toorop heeft contact met hen opgenomen en vervolgens samen met één van hen, de 

heer N. Abcouwer onlangs een oprichtingsvoorstel aan GS voorgelegd. 

 

Wij staan positief tegenover het oprichten van een Gezelschap van oud-statenleden 

en verlenen daaraan graag onze medewerking. Met deze notitie stellen wij u op de 

hoogte van de beoogde doelen, mogelijke activiteiten en vormgeving van een gezel-

schap van oud-statenleden en consequenties daarvan. Wij stellen u voor hiermee in te 

stemmen. 

 

Doelen 

Het bevorderen en faciliteren van de contacten van de oud-statenleden en oud-

bestuurders onderling en met het zittende bestuur van de provincie Flevoland. 

De bevordering van de Flevolandse zaak in de huidige netwerken van de oud-

statenleden. 

 

Activiteiten 

In eerste instantie wordt aan de volgende activiteiten gedacht: 

- het mee-organiseren van de Flevopadwandeling. 

Toelichting: de Flevopadwandeling heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot 

vooral een reüniemoment voor de oud-statenleden. Zoals wij dat dit voorjaar per 

brief al hebben aangekondigd zijn wij voornemens de oorspronkelijke bedoeling 

van de Flevopadwandeling bij deze ontwikkeling aan te passen en de wandeling 

voortaan voor de zittende en oud-statenleden te organiseren. De frequentie van 

de Flevopadwandeling zal in dat verband worden teruggebracht tot 1 keer per 2 

jaar. Bij de voorbereiding van de wandeling zal worden samengewerkt met (een 

vertegenwoordiger van) het gezelschap van oud-statenleden en bij voorkeur ook 

een zittend statenlid. 

- het organiseren van een bijeenkomst (borrel) in de tussenliggende jaren (d.w.z. de 

jaren dat geen Flevo-padwandeling wordt georganiseerd). Tijdens deze bijeen-

komst zal namens GS worden ingegaan op de actuele zaken die het provinciaal 

bestuur bezig houden. 

- het in kennis stellen van het overlijden van oud-statenleden 

- het bezoeken van de Nieuwjaarsreceptie van het provinciaal bestuur 

 

Vormgeving 

Gelet op de voorgenomen activiteiten en nauwe relatie met het provinciaal bestuur is 

een lichte organisatievorm zonder eigen rechtspersoonlijkheid het uitgangspunt. Het 

oprichten van een vereniging o.i.d. is niet nodig. Vandaar overigens ook dat voor de 

aanduiding 'gezelschap' is gekozen. Het bestuur van het gezelschap zal vooralsnog 
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bestaan uit 3 oud-statenleden. Een voorzitter wordt uit dit drietal gekozen. Taken van 

het bestuur zijn de coördinatie en (mede-)uitvoering van de activiteiten (ten behoeve) 

van het gezelschap. Het bestuur heeft niet een bepaald aantal leden. Wel een voorzit-

ter die jaarlijks, bijvoorbeeld in het vroege voorjaar, door de dan actieve bestuursleden 

wordt gekozen. Het originaire bestuur zal bestaan uit mevrouw M.A. Toorop en de 

heer N. Abcouwer. 

 

Oud-statenleden en oud-bestuurders zijn de doelgroep van het gezelschap. In princi-

pe zal elk oud-statenlid en elke oud-bestuurder als lid van het gezelschap worden 

beschouwd. De betrokkenen kunnen natuurlijk aangeven geen prijs (meer) te stellen 

op contact met de het gezelschap, welke wens zal worden gerespecteerd. 

 

Consequenties 

Gelet op de voorgenomen activiteiten en (daarbij passende) lichte organisatievorm is 

een eigen budget of plek in de begroting niet nodig. Alle voorgenomen activiteiten 

kunnen uitstekend bij bestaande begrotingposten (blijven) worden verantwoord. Daar 

waar van toepassing zal in de begroting worden aangegeven dat activiteiten van het 

Gezelschap uit de betreffende post worden betaald. 

 

Afgesproken is dat het gezelschap ten behoeve van een aantal diensten en activitei-

ten een beroep kan doen op de ambtelijke organisatie. Zo zal bijvoorbeeld een be-

stand van oud-statenleden worden aangemaakt en up to date gehouden 

 

Voorstel GS: 

Wij stellen voor in te stemmen met de voorgestelde doelen, activiteiten en vormgeving 

van een gezelschap van oud-statenleden en –bestuurders. 

Mevrouw Toorop en de heer Abcouwer zullen ter vergadering aanwezig zijn voor het 

geven van toelichting en het beantwoorden van eventuele vragen. 

 

Gevraagd advies: 

In te stemmen met het bovenstaande. 

 

Advies Commissie: 

 

 

 

 


