
  

  

Notulen Algemene Afdelingsvergadering d.d. 7 juli 2019 

Pagina 1 van 2 

Datum:  07-07-2019 Tijd:   15:00 

Locatie:  Tolstraat 182, 1074 VM Amsterdam 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Vergadering geopend om 15:03 door Elise Moeskops (voorzitter D66 Amsterdam); 

agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

- Oproep om vrijwilligers aan te melden voor de René van Veen Award 

- Weesp gaat fuseren met Amsterdam, toelichting op de stappen naar een fusie 

van afdeling Weesp met afdeling Amsterdam. Meer info op stadscongres 

(deelsessie), en staat op agenda voor besluitvorming op de volgende AAV. 

- Termijn van 2 bestuursleden, Marlies van Gelderen (Communicatie en 

campagne) en Jorn van Breukelen (penningmeester), eindigt per nov. 2019. 

Vacature voor portefeuille Marlies komt eind sept. online, met geplande 

verkiezing op de AAV in nov. Jorn gaat met instemming van de leden iets langer 

door om het boekjaar netjes af te ronden, hij zal het stokje overdragen op de 

voorjaars-AAV in 2020.  

3. Vaststellen Notulen AAV 07-04-2019 - bijlage 

a. Vastgesteld – geen punten 

4. Moties* 

a. Geen Moties 

5. Afdelingsfinanciën – Penningmeester 

Jorn presenteerde een voorstel n.a.v. het penningmeesteroverleg over de 

financiën van de deelafdelingen. De balans tussen de inkomsten en uitgaven, en 

de financiële ruimte verschilt behoorlijk tussen de afdelingen. Jaarlijks geld 

toedelen aan deelafdelingen i.c.m.  oproepen voor steun aan de campagnekas bij 

verkiezingen, lijdt tot inefficiënte administratieve last, het heen en weer 

schuiven van geld tussen centraal en decentraal. Er wordt voorgesteld dat een 

groter deel van de ledenafdracht bij centraal blijft, in combinatie met een 

centrale begrotingspost voor elke deelafdeling. Deelafdelingen behouden hun 

reserves.   

Sommige leden zagen het nut er niet van in om de bestaande systematiek te 

wijzigen. Andere leden vonden het goed dat in de nieuwe situatie, kleinere 

afdelingen gebruik kunnen maken van een centraal budget om hun eigen 

evenementen te kunnen organiseren. Een grotere centrale begroting is ook in lijn 

met de huidige campagne-realiteit waarbij bijvoorbeeld communicatie/campagne 

online en inkoop van materiaal, in lijn met de politieke situatie, meer 

gecentraliseerd wordt ingekocht.  
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Het voorstel is aangenomen: 82% van de aanwezigen leden stemden 'voor'; 

stemcommissie: Hans Korff en Martijn van de Meulen.  

6. Update van Evaluatie Commissie 

Alexander Doijer (secretaris D66 Amsterdam) presenteerde de stand van zaken 

van de werkgroep die aan de slag is met de aanbevelingen van de 

evaluatiecommissie de Zwart. Hij gaf een toelichting op de structuur, 

doelstellingen en tijdslijn. De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan en ligt 

op schema, de verwachting is dat zij volgens planning hun oplevering doen 

tijdens de AAV in het najaar.  

7. Presentatie Initiatieven uit de vereniging 

- D Café, door Nick Schoenmaker: zij zetten in op  

aantal mooie gasten voor het D-café na Prinsjesdag. Leden kunnen nog steeds 

onderwerpen voordragen en er is altijd ruimte voor extra teamleden. Neem 

vooral ook niet-leden mee! 

- Pride evenementen, door Anneke Ensink. We varen met 4 andere politieke 

partijen samen op een boot. Ze nodigt iedereen uit voor een bijeenkomst over 

Diversiteit en Inclusiviteit op 10 juli, in West. 

 

We bedanken Andries Tijssens, voor zijn inzet als provinciale statenlid voor D66.  

 

Peiling  

Sjoerd Warmerdam (Vicevoorzitter Politiek)  blikt vooruit naar het Stadscongres. 

Via menti.com wordt een peiling gedaan onder de aanwezigen, wat daarvoor de 

belangrijkste thema’s zijn.  

 

8. Rondvraag 

- Eén van onze leden en deelnemer op het platform AirBnB stelde voor om een 

expertmeeting voor en met B&B-houders te organiseren, om een mening te 

kunnen vormen over de nieuwe huisvestingverordening. Dit zou volgens Nick 

van D-Café team mogelijk ook een goed thema zijn voor een D-Cafe.  

- Team Doen66 roept leden op om mee te doen met hun activiteit op 20 juli, 

schilderen bij een bejaardenhuis. Het event staat in de agenda op de website en 

op Facebook. 

- Mascha ten Bruggencate, Dagelijks Bestuurder Centrum,  vertelt dat er 10 & 12 

juli bijeenkomsten zijn over prostitutie en de Wallen, ter voorbereiding en 

meningsvorming voor een beleidsadvies dat in september zal worden 

gepresenteerd. 

9. Sluiting 

De vergadering wordt officieel gesloten om 16:00. 


