
Naam kandidaat kandidaat aanwezig donderdag aantal voordrachten voorgedragen door motivering
1 Dennis Akkermans x ja ja z zichzelf Ik wil me beschikbaar stellen als vertegenwoordiger voor de Musketon
2 Piet van de Berggeen emailadres, bereikbaar via biljartclub - onbekend bij leden biljartclub 1 Willem Pokemon Ik wil graag Piet van de Berg nomineren als vertegenwoordiging van de musketon
3 Lous Brouwer x ja (ov) ja 1 Martin van Lijf  Lous Brouwer en Ruud Kamp. Beiden zijn goed ingevoerd in het wel en wee in Lunetten en bekend met het gebruik van de Musketon.

4 Evert Jansen x nee 1 Evelien Jansen Ik wil graag Evert Jansen voordragen als vertegenwoordiging van de buurtbewoners
5 Evelien Jansen x 1 Evert van den Berg k wil graag Evelien Jansen voordragen voor de musketon, ik denk dat zij een goede vertegenwoordiging van alle bewoners is.
6 Farah Laisina x ov nee 1 Sylvia van Lieshout Ik draag Farah voor als vertegenwoordiger van de Musketon.
7 Inge Puyman x ja ja z zichzelf Ik vind mezelf geschikt omdat ik al jaren als vrijwilliger actief ben in de Musketon. Oprichtster en jarenlang leiding aan de Theaterwerkgroep, ex-lid van Lunetten Wil Wel en nu vertegenwoordiger voor de Gebruikersraad binnen de Driehoek.
8 Willem Stokkers x twijfelt ja z zichzelf als optie Ik wil mij zelf (nog) niet aandragen voor het beoogde team, maar ben donderdag(avond) 12 december 2019 om 20:00 uur graag aanwezig in de theaterzaal van de Musketon.
9 Maaike de Vos x ja ja 5 Shara van de Ven Bij deze draag ik Maaike de Vos voor als vertegenwoordiger voor het musketon verbouwingsproject.

10? Marjolijn Rijkse onwaarschijnlijk, geen respons werkmail 1 Elvan Heerink Ik kies voor Marjolijn Rijkse als vertegenwoordiging van de buurt voor de Musketon.

overige voordrachten kandidaten: 
Lous Brouwer x zichzelf Anders gezegd: onder voorbehoud stel ik me kandidaat voor de participatiegroep Samen Musketon waarin 5 tot 7 bewoners zitting hebben.
Jeanine Catsburg x Ed van Sipack (?) Hoi, als vertegenwoordiger van de Musketon kies ik Jeanine Catsburg
Maaike de Vos x Sandra Forger Graag wil ik Maaike de Vos voordragen voor Samen Musketon. Het lijkt mij goed om een frisse nieuwe wind door de Musketon te laten waaien. Een wind die zich aanpast aan wat de wensen van Lunetten van nu voldoen.
Maaike de Vos x Marlous Stout Ik wil mijn betreffende de gebruikersraad van Musketon graag laten vertegenwoordigen door Maaike de Vos, Helaas kan ik 12 december niet aanwezig zijn, maar ik hoop dat mijn stem meegenomen wordt.

Maaike de Vos x Nori Kreetz Ik wil bij deze graag Maaike de Vos voordragen als belangenbehartiger voor de Musketon. Ik denk dat zij de “jonge ouders en hun kinderen” goed kan vertegenwoordigen. Ik ken haar als zeer verbindend in de wijk en bezig  met sociaal maatschappelijke kwesties en duurzaamheid. Met oog voor  iedereen en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel!

Maaike de Vos x Marieke Timmerman

Voorgedragen, geen kandidaat

Jeanine Catsburg gesprek via Fb chat (mv) nee 2 Willem van Ingen Hallo, ik wil graag Jeanine Catsburg voordragen voor de musketon, groetjes Willem
Ruud Kamp mail nee 1 Martin van Lijf  Lous Brouwer en Ruud Kamp. Beiden zijn goed ingevoerd in het wel en wee in Lunetten en bekend met het gebruik van de Musketon.
Sylvia van Lieshout mail nee 1 Guus van Ingen hoi, als vertegenwoordiger van de musketon kies ik Sylvia van Lieshout, groetjes Guus
Cees van den Brink mail nee ja, niet als kandidaat 1 Maarten Brinkman Hierbij draag ik Cees van den Brink voor als vertegenwoordiger van de bewoners/gebruikers in het team dat de modernisering van de Musketon gaat vormgeven. Cees is zeer betrokken bij de wijk. Hij is actief in o.a. Lunetten Wil Wel, Burennetwerk Utrecht Zuid en Netwerk Informele Zorg Utrecht Zuid. Dat lijkt me in dit verband zeer relevant.

Shara van de Ven gesprek via whatsapp (mv) nee ja, niet als kandidaat 1 Marieke Timmerman

Meedenker Martin Kind x nee ja  Meedenker


