
 

Notulen Algemene Afdelingsvergadering d.d. 04-11-2018 
Locatie: Old School  

  
1. Inloop 14:30 

 

2. Opening, vaststellen notulen en agenda 
a. Opening 15:08 
b. Motie ingediend- Sjoerd Vellinga 
c. Agenda aangepast - iedereen akkoord 
d. Notulen door lopen - 2x vastgesteld 

 

3. Vacatures en verkiezingen (besluitvormingscommissie, kascommissie) 
a. Elise Moeskops (voorzitter D66 Amsterdam) stelt Alex Westerlaken voor, zittend lid 

van de besluitvormingscommissie 
b. Nieuwe kandidaten voor de besluitvormingscommissie 
c. Louisa Gzenai (afwezig met bericht vooraf) 
d. Rob Eberhart - licht aan leden zijn kandidatuur toe  
e. Kandidaten verkozen door leden 
f. Kandidaten voor de kascommissie   
g. Jorn van Breukelen (penningmeester D66 Amsterdam) geeft een korte toelichting 

namens de kandidaten, Thijs ten Raa en Ad van Vugt (afwezig, met bericht vooraf) 
h.  Kandidaten verkozen door leden 

 

4. 4. Vaststellen begroting 2019 
a. Jorn van Breukelen geeft een toelichting op het voorstel begroting 2019  
b. Leden stellen begroting 2019 vast 

 

5. Nieuws uit de fractie van Reinier 
Reinier geeft een toelichting op een aantal politiek actuele onderwerpen en successen 
van de fractie, en beantwoord vragen van leden. De volgende onderwerpen kwamen aan 
bod: het idee van Paul Guldemond om de belastingen te betalen via QR-codes, de motie 
over rechten van sekswerkers op de Wallen en de erfpacht korting, het Slotervaart 
ziekenhuis, de I Amsterdam letters. Vraag van één van de leden: kunnen we op de AAV 
meer tijd besteden aan politieke discussies? Is er een mogelijkheid voor leden om 
thema's aan te dragen voor de AAV? Zowel Reinier als Elise vinden dit een goed idee. 
Verder worden leden geattendeerd op de D-cafés, die worden georganiseerd, en waar 
iedereen welkom is voor politieke discussies. Verder zijn fractieleden ook altijd via mail 
of een telefoontje benaderbaar door leden. 

 

6. Presentatie Evaluatiecommissie GR2018 
a. Presentatie van de evaluatiecommissie door Joan de Zwart Bloch en Albert van 

Marwijk Kooy. Gerhard Brunsveld was afwezig met bericht.  
b. Het rapport is tot stand gekomen na vele gesprekken, met diverse directbetrokkenen 

bij de verkiezingen en leden met meer afstand tot het proces. Het rapport dat nu 
wordt opgeleverd en gepresenteerd, is de definitieve versie. 



 

c. Onderwerpen die in de presentatie onder andere aan bod zijn gekomen: de 
lijsttrekkerverkiezing, de campagne, de rol van de stuurgroep en bestuur, procedures 
en het 'ABC'.  

d. Reacties, vragen en discussie. Elise geeft een reactie namens het bestuur: 'Wij 
houden van de kracht van mensen en procedures - maar er zijn geen procedures die 
sterker zijn van de kracht van mensen. Het is een roerige tijd geweest. We zijn 
allemaal gedreven om weer de positieve weg vooruit te bewandelen. Wij zijn al 
concreet bezig met een paar aanbevelingen, en er zal een werkgroep ingesteld 
worden die alle aanbevelingen nader onderzoekt en voorstellen doet voor uitwerking 
en implementatie. Een deel van de aanbevelingen gaat over structuur en procedures, 
een deel over cultuur. We vragen de werkgroep met alle aanbevelingen aan de slag 
gaan. Vanuit het bestuur willen we uiterlijk eind 2019 alle voorstellen en 
uitwerkingen terugkoppelen aan leden, in samenwerking met de werkgroepleden. 
De volgende AAV is een mooi moment voor een presentatie van het plan van 
aanpak.' Elise overhandigt bloemen aan de commissieleden. 

e. Vragen van leden gingen onder andere over de Lijst Adviescommissie, diversiteit, en 
de vervolgstappen ten aanzien van de aanbevelingen.  

f. De commissie geeft aan dat het vervolg aan leden en bestuur is. Het bestuur roept 
leden op om deel te nemen aan de Werkgroep Aanbevelingen Evaluatiecommissie, 
en presenteert de vacaturetekst voor werk groepsleden.  
 

7. Motie 
a. De motie vraagt de leden in te stemmen met het voorstel om alle aanbevelingen 

over te nemen, op de eerste AAV 2019 een plan van aanpak te presenteren, in de 
zomer concrete voorstellen te presenteren en uiterlijk eind 2019 zorg te dragen voor 
de realisatie van aanbevelingen. 

b. Het bestuur geeft aan, zich aan dit tijdpad te willen committeren, maar zou niet op 
voorhand willen instemmen met alle aanbevelingen vanwege onder andere 
praktische uitvoerbaarheid. 

c. Er komt een verzoek aan indiener om de motie aan te passen. De motie wordt 
uiteindelijk zoals ingediend, in stemming gebracht. De motie wordt verworpen. 

 

8. Presentatie Vertrouwenspersoon 
Johanna Räkers geeft een toelichting op haar functie, en blikt terug op de periode dat ze 
nu actief is als vertrouwenspersoon in Amsterdam. Zij heeft ook bijgedragen aan het 
uitrollen van deze functie landelijk. Er zijn 6 meldingen geweest, waarvan 5 in verband 
met de verkiezingen en 1 vanwege ongewenst gedrag. Ze is bereikbaar via 
vertrouwenspersoon@d66amsterdam.nl.  

 

9. WVTTK 
a. 21 november gemeenteraadsverkiezingen; 18 november campagne voeren in 

Groningen en oproep vanuit Haarlemmermeer om te helpen met flyeren 
b. 2e kansengelijkheid-tour wordt aangekondigd 
c. Volgende week zaterdag regiodag Noord-Holland 

 

10. Sluiting AAV 
a. 17:15 


