
 
 
 

 

Jaarverslag 2020 

 
2020 heeft ook voor Liberaal Land van Cuijk vooral in teken gestaan van de Coronacrisis 

en alle daarbij door de overheid getroffen maatregelen. Veel van onze reguliere 

activiteiten zijn niet of veel minder vaak doorgegaan en vaak hebben we moeten uitwijken 

naar de online omgeving. Helaas zal dit ook voor een belangrijk deel van 2021 gaan 

gelden. Met name onze campagneactiviteiten in het kader van de gemeenteraad-

verkiezingen in November, zullen daardoor beperkt worden en veel creativiteit vragen van 

het campagneteam.  

 

2020 heeft voor afdeling Grave daarnaast vooral in het teken gestaan van de interne 

bestuurscrisis. De niet ophoudende strijd voor wel/niet aansluiten bij de nieuwe 

gemeente Land van Cuijk en de mede daardoor inmiddels verziekte verhoudingen tussen 

coalitie en oppositie hebben er toe geleid dat vrijwel elk punt een strijdpunt wordt. En dat 

allemaal in een periode waarin Grave in een uiterst penibele situatie verkeerd.  

Dit heeft voor onze Graafse raads- en commissieleden geleid tot hoge, in feite te hoge 

werkdruk in een zeer demotiverende omgeving. Een zeer ongezonde combinatie. Het 

bestuur heeft groot respect voor de wijze waarop onze afdeling Grave in deze situatie 

heeft geopereerd.  

 

Activiteiten 2020 

 

 Algemene ledenvergadering: Voorjaarsvergadering afgelast. Najaarsvergadering 

digitaal. 

 

 5 x Bestuursvergadering. Helaas heeft Richard Verbeek wegens drukte met werk en 

studie het voorzitterschap op moeten geven. Eerder dit jaar al is Gerard Heijsterman 

toegetreden tot het bestuur en de functie van penningmeester overgenomen van Don 

Arts.   

 

 Bedrijfsbezoeken: helaas hebben deze dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Deze 

bezoeken worden pas weer georganiseerd wanneer de Corona beperkingen opgeheven 

zijn. 

 

 Cursus gemeentepolitiek: Ook deze is helaas niet door kunnen gaan. In het voorjaar 

van 2021 wordt wel een cursus georganiseerd, maar dan digitaal. 

 



 
 
 

 Teambuilding voor fractie- en commissieleden: Ook deze hebben we helaas moeten 

annuleren. Gezien het karakter van deze sessie zullen we ook hiermee moeten 

wachten tot we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 

 

 Er is, ondanks de lastige situatie, een goede start gemaakt met de voorbereidingen van 

de gemeenteraadverkiezingen 2021. Er is hiervoor een stappenplan opgesteld, de 

campagnecommissie is van start gegaan en het bestuur heeft een voordracht gedaan 

voor de lijsttrekker. De definitieve verkiezing van de lijstrekker vindt plaats op de 

algemene ledenvergadering van februari 2021. 

 

Al met al kunnen we, ondanks alle beperkingen en het gemis aan fysieke contacten, met 

tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar en met vertrouwen uitkijken naar het 

verdere verloop van 2021. Met de verkiezingen in November als absolute hoogtepunt.  

 

 

 

Hans Sterken 

Voorzitter 


