
Verslag AAV
Datum: donderdag 18 februari 2016
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Zalencentrum de Overburen, Amersfoort 

VERSLAG
1. Opening  + vaststellen agenda

Voorzitter Jacob Lamminga heet iedereen welkom, dit is zijn laatste vergadering als voorzitter van D66 
Amersfoort, dit geldt ook voor bestuurslid Mona Coppens. Jacob opent de vergadering.

2. Mededelingen
Bericht van verhindering: Henk Logman, Dirk Zijp, René van der Borch tot Verwolde.
Ingelast punt: Als verrassing richt Pim van den Berg een dankwoord aan Jacob en Mona.

3. Verslag vorige AAV (28 oktober 2015)
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.

4. Jaarrekening D66 Amersfoort (Jaap van Dijk)
De afdeling heeft financieel gezien een goed jaar gehad, de uitgaven liggen gelijk aan de prognose, ook is het 
budget voor de GR2018 al veiliggesteld.
Vanuit het landelijk bureau heeft Jaap een voorstel gehad om 38 billboards en een advertentie campagne in het 
AD in te kopen (€ 2.000,-). Voorstel is hiermee in te stemmen, 5 leden onthouden zich van stemmen, de overigen 
(meerderheid) stemt in met het voorstel. Jaap zal dit terugkoppelen aan het landelijk bureau.
Voor 2016 stelt het bestuur in te stemmen met de afdrachtregeling, dit betreft € 1.500,-, alle aanwezig leden 
stemmen hier mee in.
het budget van 2016 wordt door de vergadering vastgesteld, waarna de vergadering het bestuur decharge 
verleent.

5. Presentatie kandidaten
Jacob vraagt of er 2 aanwezigen de stemcommissie willen vormen, Steven Pieters en Marc Roza bieden zich 
daarvoor aan.

Kandidaat (online) communicatie: Vincent Leeuw
Vincent stelt zich kandidaat voor een 2e termijn, heeft in de 1e termijn o.a. de nieuwe website gebouwd. 
Waardering voor zijn inspanningen blijkt uit een aantal complimenten vanuit de zaal.

Kandidaat ledenactivering: Benjamin van Wijngaarden
Benjamin is 6 jaar lid van D66 en werkt bij het Longfonds. Hij wil zoveel mogelijk uit de partij en de leden halen en
het ledenaantal laten groeien.

Kandidaat voorzitter: Martin Fröberg
Martin betreurt het dat hij de enige kandidaat is, hij ziet het als een eervolle functie. Na een uitgebreide 
presentatie en speech volgen er vragen uit de zaal:
Hoe zie je de relatie met fractie en wethouder? hij wil met een open-mind de gesprekken aangaan, hij verwijst 
hierbij naar zijn speech, waarin hij aangeeft dat er vele uitdagingen op ons af zullen komen de komende tijd en 
waarbij een goede relatie tussen bestuur, fractie en wethouders cruciaal is.

Hoe ga je de verenigingsactiviteiten aanzwengelen?
Inhoudelijk is het D-Cafe een sterke activiteit, ook zouden er tijdens AAV's meer inhoudelijke thema's aan de orde
kunnen komen, waarvoor ook niet leden uitgenodigd kunnen worden.
Hoe wil je ledengroei realiseren?
Met een enthousiast bestuur de leden verder enthousiasmeren en betrekken bij de activiteiten, dit aangevuld door
gericht lokale media te benaderen om lokaal ook zichtbaar te zijn.

Uitslag stemmen:
Benjamin: unaniem (36 voor)
Vincent: 35 voor, 1 blanco
Martin: 27 voor, 9 blanco

6. Update campagne
2015 was een mooi campagnejaar. Als D66 Amersfoort zijn we 20 keer de straat op gegaan om campagne te 
voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen en om door het jaar heen met inwoners in gesprek te gaan.
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Idee voor 2016 is om ons eerst te richten op de campagne voor het referendum en verder meer aan te sluiten bij 
evenementen die al in de stad plaatsvinden, zoals NL Doet en de Gaypride. Ook wordt er gestart met Date66: 
een mogelijkheid voor alle inwoners van Amersfoort om met een wethouder of fractielid op locatie in gesprek te 
gaan (rondleiding door een gedeelte van de stad waar politieke ontwikkelingen zijn).

Er wordt voorgesteld om middels een Motie van orde de mening van de vergadering te vragen over de positieve 
ja-campagne voor het Oekraine-referendum. Een meerderheid van de aanwezige leden stemt in met deze ja-
campagne.

7. Update werkgroepen
Onderwijs: ontwikkelen lokale onderwijsvisie, moet in de zomer klaar zijn. 9 leden.
Economie/vestigingsklimaat: 9 leden, 5 actief, stuk met visie op stadshart, op 9 maart D-Café over dit thema. 
Duurzaamheid: 6 leden, 2x bij elkaar geweest, nu met lichtplan voor Amersfoort bezig geweest, later in het jaar 
organisatie D-Café.

8. Update wethouders + fractie
Yvonne Kemmerling:
Leegstand bedrijventerreinen en kantoren, focus ligt hierbij op de Hoef en Agis Gebouw bij het centraal station.
Vraag: Op termijn 8000 nieuwe woningen gewenst, hoe vinden (vastgoed) partijen en de gemeente elkaar hierin?
In Amersfoort is een kantorenloods die vraag en aanbod bij elkaar brengt, hiervoor volgt binnenkort een website. 

Bertien Houwing:
Onderwijshuisvesting, doordecentralisatie in het coalitie-akkoord. Middelen voor onderwijs voor huisvesting ligt bij
1 partij (onderwijsbesturen). Primair onderwijs, weinig overleg om gezamenlijk gebruik te maken van gebouwen. 

Bart Huydts:
Thema’s van de werkgroepen ook de thema’s voor de fractie de komende 2 jaar. Gezonde financiële huishouding
valt hier ook onder. 
Economie: stadshart, renovatie stadshuis
Thema’s van de laatste 3 maanden: zorg (hulp in huishouding, sociale wijkteams, klachtenregeling WMO, 
verkenning verkoop sportvelden, coffeeshops, maatschappelijk vastgoed (de War), zonnepanelen op de berg en 
binnenstad, dialoog kerntaken, vathorst noord blijft groen, vluchtelingen, omgekeerd inzamelen, participatiewet.

9. Afscheid Jacob & Mona
Er wordt een filmpje van Patrick Nederkoorn waarin hij Jacob en Mona bedankt voor hun inspanningen voor de 
afdeling, gevolgd door een dankwoord van Bart Huydts.
Na een lang applaus wordt Jacob als verrassing benoemd als (eerste) erelid van de afdeling Amersfoort. 

10. Sluiting en borrel
Jacob Lamminga dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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