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Verslag A.A.V.  

Datum:    donderdag 19 november 2014 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locatie:    Zalencentrum de Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  

Voorzitter Jacob Lamminga heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aanleiding voor de 

vergadering is een update van het afdelingsreglement en een voorstel tot aanpassing van de 

meerjarenbegroting. De presentatie van de kandidaten PS2015 is van de agenda, hier is in het D-Café 

al aandacht aan besteedt. Tot 21 november kunnen de leden nog stemmen, Jacob roept op dit vooral te 

doen.  

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

 

Mededelingen:  

Bericht van verhindering: Marc Roza, Henny Mulder, Marije Schotpoort, Jan Willem van Lieshout, Rene 

van der Borch tot Verwolde, Dirk Joost van Hamersveld en Reinier Enzerink hebben van tevoren 

aangegeven verhinderd te zijn. 

 

2. Verslag AAV 18 september jl.  

Pagina 1 motie Gabino Dorigo, hij heeft deze als woordvoerder van de afdeling Amersfoort ingediend. 

Enkele leden waren het niet eens met de inhoud, het bestuur geeft aan bij toekomstig moties hier 

strikter mee om te gaan.  

Er zijn verder geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.  

 

3. Aanpassing meerjarenbegroting D66 Amersfoort 

Penningmeester Jaap van Dijk: voorstel van het bestuur is om het campagnebudget voor de Provinciale 

Staten verkiezing te verhogen met € 5.000,-. Dit om aanwezigheid en de zichtbaarheid tijdens de 

campagne te vergroten. Folders en flyers worden gratis vanuit landelijk ter beschikking gesteld.  

 

Het afdelingsbestuur is uitgebreid met 2 bestuursleden, voor ledenactivering en organisatie D-Café 

staat ook een verhoging gepland. Gezien de reserves en inkomsten, vraag om in te stemmen met een 

verhoging van beide budgetten. 

Vraag: totale budgetverhoging: ledenactivering waarom ophoging? Is € 3,50 per lid een werkbaar 

budget voor ledenactivering, om iets met slapende leden te doen zou het budget misschien nog verder 

verhoogd moeten worden.  

Antwoord: verhoging is nu goed te verklaren, mocht er in de toekomst meer nodig zijn, dan zal dit 

opnieuw aan de leden worden voorgelegd.  

Voorstel om Marije Schotpoort bij een volgende vergadering te laten presenteren om het tastbaar te 

maken wordt meegenomen.  

Opmerking:  voor de organisatie van het landelijk congres is Amersfoort een ideale locatie.  

Het bestuur heeft onlangs een voorstel gedaan, maar het aantal bezoekers (2000+)is er in Amersfoort 

helaas geen geschikte locatie. 
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Vraag: hoeveel geven we normaal gesproken aan campagne uit?  

Antwoord: de permanente campagne is nieuw, toekomst moet uitwijzen of het huidige budget 

toereikend is. Ook is voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 budget vrijgemaakt.  

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht, de vergadering stemt in met de nieuwe begroting.  

 

4.  Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 

Siebolt Bennema: de ervaring met het schrijven van het programma in Amersfoort is ook in de regio 

toegepast. Er zijn vijf carrouselbijeenkomsten geweest, waarbij in werkgroepen thema's zijn 

uitgewerkt. De totstandkoming heeft zes maanden in beslag genomen. 

Op 4 november was het concept klaar en is deze ingediend bij het regiobestuur. Tot 20 november 

middernacht is het mogelijk amendementen in te dienen.  

Opmerking: de behandeltijd voor de afdeling is erg kort, het is wenselijk hier de volgende keer meer 

tijd voor te nemen.  

Opmerking: wethouders hebben vanuit afdelingen ook input geleverd aan de commissie.  

 

5. Update afdelingsreglement 

Mona Coppens Wijn: het model afdelingsreglement van het landelijk bureau vormt de basis. Met rood 

zijn de aanpassingen op het oude reglement aangegeven.  

Opmerkingen:  

Over personen dient schriftelijk gestemd te worden.  

5.5 laatste alinea, onthoudingen, "aan de stemming" toe te voegen. Dit is akkoord 

Volgorde voorstel, stemming met handopsteking, niet onderaan maar bovenaan.  

22.1 tenminste 1% van de stemgerechtigde leden, staat in statuten landelijk waar naar verwezen wordt.  

25.3 opmerking: als je kandidaat stelt stem je al in met een afdracht. "voorafgaand aan 

kandidaatstelling" wordt ingevoegd. Bij verzuim geldt het oude percentage, hiervoor wordt een zin 

toegevoegd.  

Voorstel: 25.3 verhogen naar 25.2, deze worden omgewisseld.  

"Voor de aanvang van de raadsperiode" toevoegen aan 25.3 (4 leden stemmen tegen, 22 stemmen 

voor).  

Uiteindelijk stemmen alle aanwezige leden in met de wijziging van het afdelingsreglement.  

 

6. Update campagne 

Carola Vlooswijk: permanente campagne begint verder vorm te krijgen.  

Er zijn plannen om in de wijken in gesprek te gaan, eerst ligt de focus op de Provinciale 

Statenverkiezingen. De ambitie is om van 5 naar 9 zetels te gaan. In samenspraak met de fractie 

worden er slogans geformuleerd.  

De uitslagen en samenstellingen in de wijken zijn geanalyseerd, er is zicht waar goed is gescoord en 

waar verder nog winst valt te behalen. In januari en februari kunnen standpunten niet in kernwijken 

worden getoetst, in maart volgt een full focus campagne. Onderdeel van de campagne is canvassen, 

flyeren i.c.m. social media.  

Hayat Chidi, Benjamin van Wijngaarden en Martin Fröberg zitten in het campagneteam.  
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7. Presentatie Regionale Talentencommissie 

Ivo Thonon, Statenlid, medewerker landelijk bureau en lid regionale talentencommissie.  

3 taken talentencommissie:  

1. spotten van talenten binnen de regio 

2. regiobestuur van advies voorzien over talentenprogramma's, Driebergen, Route66, maar ook 

wethouders en gedeputeerden.  

3. nieuwe leden op weg helpen binnen de partij 

 

Ivo gaat met Marije in gesprek om te kijken wat ze m.b.t. ledenactivering voor elkaar kunnen 

betekenen. Scholingsprogramma's: er komt een opleidingscoördinator die opleidingen gaat 

ontwikkelen voor kleinere afdelingen.  

 

8. Thema's Gemeenteraadsfractie  

Wytse: recreatie Amersfoort-Zuid, 1 aanmelding voor de werkgroep.  

Jacques: eigen kracht van mensen, 4 aanmeldingen. 

Erwin: De gemeente van de toekomst, 8 aanmeldingen. 

Thias: Jeugdwerkloosheid in de regio:  1 aanmelding.  

Noëlle: herbestemming en transformatie kantoorpanden, nog geen aanmeldingen.  

Henk: minder regels (deregulering), nog geen aanmeldingen 

Dirk Joost: Sport, nog geen aanmeldingen 

Lonneke: Onderwijs (aanmeldingen onbekend) 

Bart: samen maken we de stad Amersfoort, door samenwerkingsverbanden een stad laten 

floreren, 4 aanmeldingen.  

 

9. Sluiting en borrel 

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


