
 

Agenda Algemene Afdelingsvergadering 

Datum:  21-11-2019 Tijd:   20:00 

Locatie:  Het Groene Paleis 

1. Openingen vaststellen agenda 

a. De vergadering wordt om 20:05 geopend door Elise Moeskops.  

b. Jan Bert Vroege heeft zich afgemeld. 

2. Vaststellen Notulen  

a. AAV 07-07-2019  

b. AAV 21-09-2019 

c. De notulen worden zonder aanpassingen aangenomen. 

3. Moties 

a. Motie Sijmen Mulder.  

1. Woningmarkt. 

2. De indiener heeft de motie verklaart. Het bestuur onthoudt 
zich van stemadvies. 

3. De motie is twee keer in stemming gebracht met hand 
opsteken. Dit leverde geen overduidelijk antwoord op. Er is 
daarom schriftelijk gestemd. De motie is aangenomen met 40 
stemmen voor en 37 tegen. Dit is geconstateerd door de 
stemcommissie die bestond uit Attie Wang en Mees van 
Rees.  

 

b. Motie Chaya Heijning(1) Erfpacht./ Motie Charles Vaneker(2) Erfpacht. 

 

1. De indieners verklaren de moties. Het bestuur ontraadt de 
eerste motie en steunt de tweede motie.  

2. Reinier van Dantzig (fractievoorzitter D66 Amsterdam) is 
positief over motie 2. Maar niet over motie 1. Deze gaat in 
tegen coalitieakkoord. De indiener reageert daarop dat het 
met moreel te maken heeft. 

3. Na verschillende vragen uit de zaal worden de moties in 
stemming gebracht. De stemcommissie wordt wederom 
gevormd door Attie Wang en Mees van Rees. 

4. Motie 1 wordt verworpen. 27 voor en 34 tegen 

5. Motie 2 wordt aangenomen met 3 stemmen tegen. 

 

c. Moties Robert Vreeken  

1. Motie 1. Start-ups 

2. De indiener heeft de motie verklaart.  Het bestuur geeft een 
negatief stemadvies 
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3. Na verschillende vragen uit de zaal worden de moties in 
stemming gebracht. De stemcommissie wordt gevormd door 
Nazmi Turkkol en Diederik Brink. Met 11 stemmen voor en 
35 tegen wordt de motie verworpen. 

 

4. Motie 2. Grote problemen. 

5. De indiener heeft de motie verklaart.  Het bestuur geeft een 
neutraal stemadvies 

6. Na verschillende vragen uit de zaal worden de moties in 
stemming gebracht. De stemcommissie wordt wederom 
gevormd door Attie Wang en Mees van Rees. De motie wordt 
met overgrote meerderheid verworpen. 

4. Begroting2020 

a. De penningmeester (Jörn van Breukelen) geeft een toelichting op de 
begroting die hij heeft gemaakt 

b. Na de toelichting wordt de begroting per acclamatie aangenomen. 

5. Presentatie Werkgroep –Aanbevelingen Evaluatie Commissie 

a. Alfred Ranzijn geeft een update over de werkzaamheden van deze 
commissie. De commissie Zwart heeft een rapport geschreven n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen. De Aanbevelingen evaluatiecommissie gaat 
in februari komen met concrete aanbevelingen voor “goed bestuur” in lijn 
van het hier gepresenteerde. Men moet hierbij denken aan veranderingen 
van regels van “good governance”.  

6. Stand van Zaken–Organisatie Deelafdelingen D66 Amsterdam  

a. Voorzitters Deelafdelingen West &Centrum-Tom Bouma &Niek Degen 

i. Dit punt is vervallen. 

b. Ingevoegd punt 6A. De nieuwe Olifant. 

i. Hein Koster geeft aan dat het eerste nummer toch echt binnenkort 
uitkomt. Hij roept mensen op om mee te doen met het schrijven en 
ontwikkelen van de nieuwe olifant. Nieuwe mensen kunnen zich 
melden bij Sandra de Vries. Men kan zich ook melden voor 
eenmalig een keer een artikel schrijven, of een column etc. 

c. Ingevoegd punt 6B. Kansengelijkheidstour 
i. Ruud van Buren geeft aan dat er de dag na de vergadering (22-11-

2019) een tour plaatsvind die is georganiseerd door de werkgroep 
kansengelijkheid. Er zijn te weinig aanmeldingen. Ruud roept op 
om toch naar de tour te gaan. Er melden zich spontaan vijf mensen. 

7. Kandidaatstelling 

a. Bestuurslid Communicatie 
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i. Voor de functie van bestuurslid communicatie is Alexander 
Jansen Kandidaat. Voor het kiezen van personen wordt altijd 
schriftelijk gestemd. De stemcommissie wordt wederom 
gevormd door Attie Wang en Mees van Rees. Alexander Jansen 
is gekozen met 38 stemmen voor en 1 stem tegen. 

b. Bestuurslid Campagne 

i. Voor de functie van bestuurslid campagne zijn Jesper Diebels en 
Jacco Verstraeten-Jochemsen Kandidaat. Voor het kiezen van 
personen wordt altijd schriftelijk gestemd. De stemcommissie 
wordt wederom gevormd door Attie Wang en Mees van Rees. 
Jacco is gekozen met 41 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

8. Afscheid Marlies van Gelderen 

a. Er wordt afscheid genomen van Marlies van Gelderen. Het bestuurslid 
campagne en communicatie. De voorzitter houdt een lovende toespraak. 
Er worden bloemen uitgereikt aan Marlies. Marlies houdt zelf ook een 
speech. Tijdens deze speech reikt Marlies een groene D66 “bobo” sjaal uit 
aan Jan-Bert Vroege omdat hij altijd zichtbaar aanwezig is bij de campagne 
activiteiten. 

9. Rondvraag 

a. Één lid roept op om in de toekomst de moties te als volgt te verwoorden: 
kort, bondig en duidelijk taalgebruik. 

10. Sluiting 

a. De voorzitter sluit de vergadering om 22:18. 

NB:  

a. Om 22:02 heeft de voorzitter de vergadering geschorst voor een kleine 
pauze. Om 22:17 is de vergadering hervat. Toen is de uitslag van de 
verkiezingen voor de bestuursfuncties bekend gemaakt. 

b. Jan-Bert Vroege had zich afgemeld voor de ALV in verband met een 
raadsvergadering op de Stopera. Hij is later gearriveerd. 


