
 

Algemene Afdelingsvergadering 
 

Datum:  22-11-2020 Tijd:   13:00 

Locatie:  Zoom – Online 

*Transcriptie en/of opname beschikbaar op aanvraag via secretaris 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Vergadering officieel geopend om 13:01 voor de voorzitter. Er zijn geen wijzigen 

aan de agenda. 

2. Vaststellen notulen 

Moties en amendementen zijn gedeeld met de leden en geen opmerkingen. 

Notulen zijn vastgesteld door de leden. 

3. Fractiekwartiertje 

Reinier van Danzig opent met een update vanuit de fractie en bespreekt de 

gaande onderhandelingen m.b.t. de begroting van de stad – waarin de fractie 

bezig is om de OBA ondersteunen om de lange termijn de garanderen.  

Verder spreekt hij uit zijn complimenten voor Alexander Hammelburg en zijn 

haarde afspraken richting de midden huur bouw.  En aan Hülya Kat voor haar 

initiatief om Amsterdam “World Food Capitol” te maken. 

Toelichting over de plannen om een zwem locatie in Noord en het blijven hameren 

om de grote investeringsprojecten, zoals de verlenging van de metro, te blijven 

doorvoeren. Zulke plannen zijn een combinatie van meerdere besluiten dus is een 

blijvend proces om de eindstreep te bereiken.    

4. Campagne update 

Bestuurslid campagne – Jacco gaf een update m.b.t. de campagne op dit 

moment. Desondanks veel werk aan het maken van stukken en inhoudelijk 

organisatie, was er weinig mogelijk door de Corona maatregelen en het besluit 

binnen D66 om alleen via de postbus campagne te voeren. Flyeren of andere 

acties, waarin een interactie met mensen moet worden opgezocht was niet 

mogelijk.  
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5. Begroting 2021 

Onze penningmeester Martin gaf een solide beeld van onze financiën over het 

jaar 2020 en een blik richting de begroting voor 2021.  

6. Bijdrage 2020 campagne Tweede Kamerverkiezingen 

Er heeft een stemming plaatsgevonden om een bijdragen te kunnen doen vanuit 

de afdeling richting landelijk om de tweede kamer verkiezingen te ondersteunen. 

Dit zou dan landelijke faciliteren als het gaat om geld binnen te halen zonder meer 

geld te vragen van de leden (het geld is al door de leden gegeven). En maakt het 

inkopen van algemene campagne materialen voordeliger. Iets wat de hele 

vereniging gebruik van moet maken. 

Verder was dit bedrag begroot door onze voormalige penningmeester Jorn, die 

deze aanvraag al zag aankomen. Dus door zijn goede planning, kwam dit voorstel 

niet als een verassing binnen en was het bijna unaniem, met een stem tegen.  

7. Pitch en mogelijkheid tot vragen voorzitterskandidaten 

Onze twee voorzitterskandidaten Attie Wang en Anneke Ensink gaven beiden een 

gepassioneerde speech voor waarom zij verkozen zouden moeten worden als 

nieuwe voorzitter van de vereniging. Attie ging eerst, gevolgd door Anneke. Het 

was vervolgd door vragen van de leden.   

8. Inclusiviteit (agenda verzoek Mohan Verstegen) 

Deze discussie was geleid door Jesper Diebels en Mohan Verstegen. Zij stelde 

de leden een series vragen m.b.t. diversiteit en inclusiviteit binnen de vereniging. 

Daaruit vloeide een goede inhoudelijke discussie over de gevoelens en 

gedachten over deze thema binnen de vereniging. Het was heel interessant en 

leiden tot verdere discussie en plannen om deze de daden bij de worden te 

zetten binnen de vereniging.  

9. Commissies richting GR 2022 

Er kwam een toelichting m.b.t. de soorten commissies die nu moeten worden 

maakt richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze onder andere, 

Verkiezingscommissie (VC), Lijst Advies Commissie (LAC), Wethouders 
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Commissie (WC), Permanente Talententen Commissie (PTC), Campagne 

Commissie (CC), Permanente Programma Commissie (PPC),  

Dan hebben via onze VVPs – Anne en Krista, is een update gegeven over 

vooruitblik m.b.t. het verkiezingsprogramma voor het komend jaar.   

10. Deelnamebesluiten Weesp en Amsterdam 

Deze is gepresenteerd en aangenomen door de leden, zonder wijzigingen.  

11. Deelnamebesluit deelafdelingen (i.v.t.) 

Deze is gepresenteerd en aangenomen door de leden, zonder wijzigingen. 

12. Rondvraag 

Geen inhoudelijk vragen, wel een oproep om zo veel mogelijk actief of sociale 

media te zijn. 

13. Sluiting 

Vergadering is officieel gesloten door de voorzitter om 16:06.  


