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Verslag A.A.V.  

Datum:    donderdag 13 februari 2014 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locatie:    Icoontheater, Amersfoort (Vathorst) 

 

VERSLAG 

1. Opening  

Voorzitter Jacob Lamminga heet iedereen welkom en opent de vergadering. De flyer en poster met het 

portret van lijsttrekker Pim van den Berg worden besproken. Jacob staat stil bij het overlijden van Ernst 

Bakker en Els Borst. Namens onze afdeling is ons medeleven betoogt middels het online 

condoleanceregister. Vervolgens wordt er een moment van stilte in acht genomen. 

De agenda wordt vastgesteld (er zijn geen aanvullende punten). 

 

2. Verslag AAV 28 november jl. 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.  

 

3. Financieel jaarverslag + decharge penningmeester 

Penningmeester Jacob van Dijk geeft een toelichting op de jaarafrekening. De donaties in 2013 waren 

boven verwachting.  

Vraag: Is er een bijdrage vanuit D66 landelijk? Voor elk lid ontvangt de lokale afdeling 5 Euro. 

Opbrengsten verkoop wijn, is 300 Euro, dit is toegevoegd aan de campagnekas. 

Mededeling: vanaf 1 januari is er voor een donatie aan de afdeling (over 5 jaar) geen notariële akte 

meer nodig. Informatie hierover staat op landelijke website 

Resultatenrekening: verkiezingsfonds € 22.061 dient € 17.034 te zijn, dit wordt aangepast. 

Pagina 7 prognose verkiezingsreserve: € 7.270, het startbedrag is aangepast door de 

kascontrolecommissie.  

Vraag: Zijn er verder materiaalkosten i.v.m. de verkiezingen voor het Europees Parlement? Nee het 

campagnemateriaal wordt vanuit het landelijk bureau  aangereikt.  

Kascontrolecommissie: Dirk Zijp treedt af, Joris Benschop volgt hem op en zal samen met Arno van 

Essen de kascontrolecommissie vormen. 

 

4. (Her)benoeming penningmeester  

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Jaap is beschikbaar voor een nieuwe termijn. De 

vergadering stemt in met een nieuwe termijn van Jaap voor 3 jaar. 

 

5. Voorstel motie Congres 100 (Gabino Dorigo) 

Het Congres 100 is in november. Leden kunnen individueel een motie indienen, ze dienen hiervoor wel 

25 handtekeningen te verzamelen, ter ondersteuning of instemming van de afdeling (meerderheid). 

De motie van Gabino heeft betrekking op de nieuwe wet op orgaandonatie, hij wil een wijziging in de 

registratieprocedure en het centraal registratiesysteem. KNMG heeft aangegeven dat passieve 

registratie niet uitvoerbaar is.  
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Vraag: Ben je tegen het voorstel of het centraal opslaan van gegevens? Gabino is tegen beide, mede 

omdat systemen onbetrouwbaar kunnen zijn. 

In de huidige situatie heeft de overledene toestemming gegeven, nabestaanden kunnen wel hun veto 

uitspreken. Na de wetswijziging staat het besluit na registratie vast, hierover kan dus achteraf geen 

discussie zijn. 

Het voorstel is al ingediend, de Raad van State heeft een negatief advies gegeven. Het kan zijn dat het 

voorstel voor het congres van november al van tafel is door gebrek aan draagvlak.  

Er wordt besloten de motie namens de afdeling in te dienen, met Gabino als woordvoerder. 19 leden 

stemmen hier mee in, 9 stemmen tegen. 

Mocht er inhoudelijk nog iets wijzigen in de motie, dan dient deze opnieuw in stemming gebracht te 

worden aan de leden.  

 

6. Update campagne Gemeenteraadsverkiezingen 

N.a.v. een belronde hebben 3 leden zich aangemeld voor het meehelpen tijdens de campagne. 

Er worden debatten georganiseerd, ook worden er posters geplakt, driehoeksborden geplaatst en ook 

tekstkarren bij invalswegen. 

In de wijken waar mogelijke D66 stemmers wonen (Vathorst, Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek) 

wordt er huis aan huis een flyer bezorgd. Ook is er een digitale campagne via social media (Facebook, 

Twitter, Pinterest en Linkedin). 

Op 5 maart is de start van de campagne tijdens het D-Café in Grand Cafe Halewijn. 

 

7. Sluiting & borrel 

Jacob dankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering. 


