
Verslag AAV
Datum:  13-11-2019 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie: Grand Cafe Halewijn, Hof 14 Amersfoort 
 
VERSLAG 

1. Opening en vaststellen agenda 
Voorzitter Bart Huydts heet iedereen welkom en feliciteert wethouder Willem Jan Stegeman met het 
akkoord voor het nieuwe stadhuis. Ook nodigt hij iedereen uit voor de bijeenkomst op 13 december  
over inclusiviteit in buurthuis de Groene Stee, georganiseerd door D66 raadslid Nour. Tyas wil nog 
graag de leden bijpraten, dit wordt als agendapunt toegevoegd. 
  

2. Mededelingen 
Vraag over valuatie gemeenteraadsverkiezingen 2018, dit volgt op een ander moment (niet tijdens een 
AAV).  
Vertrek Noelle, alles aan gedaan om haar binnenboord te houden, is helaas niet gelukt.  

3. Wisselingen bestuur 
De afgelopen periode zijn 3 leden gestopt: Dorien (verhuizing buiten Amersfoort), Laura (zwangerschap) 
en Rifat (gezondheid). Akke Albada (algemeen bestuurslid) en Chris Mooiweer (penningmeester) zijn 
toegetreden tot het bestuur.  

4. Verslag vorige AAV 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag is daarmee vastgesteld. 

5. Communicatie (Akke Albada) + vacature campagnecoördinator 
Akke geeft een toelichting bij het nieuwe communicatieplan. Verzoek om energietransitie toe te voegen, 
dit is nu integraal onderdeel van schone lucht en wordt gezien als belangrijk thema. 
Digitale tool om voortgang bij te houden wordt al tip meegenomen.  
Het bestuur is op zoek naar een campagnecoordinator voor TK en GR verkiezingen, vanaf vanavond 
wordt de vacature opengezet. 

6. Toelichting begroting (Chris Mooiweer) 
Chris stelt zich voor, waarna hij officieel wordt benoemd als penningmeester. 
Na de toelichting van Chris zijn er geen vragen over de begroting, waarna deze is vastgesteld.  
Oproep Motiva Straatadvocaten (Daklozenopvang) om ons te houden aan 2x jaar te koken voor 
daklozen, dit is dit jaar 1x gedaan en zal worden ingepland. 

7. Denktank (Henk Pijper) 
Nieuwe vorm van werkgroepen, doel is om in maximaal 6 bijeenkomsten per thema met concrete 
voorstellen te komen. Samenwerking met communicatie commissie, Bart en Tyas zijn bij de pilot 
betrokken. Ook de mogelijkheid om met wethouders en ambtenaren in gesprek te gaan. 
Kan een onderdeel van het verkiezingsprogramma zijn die niet in coalitieprogramma terugkomt of een 
thema waar de fractie zich de komende 2 jaar nog op wil richten. Vaste groep per onderwerp die 2-
wekelijks bij elkaar komt. Uitnodiging voor een pilot volgt binnenkort (thema volgt). Geïnteresseerden 
kunnen zich bij Henk melden. 

8. Talentontwikkeling + Els Borst Netwerk (Bertien Houwing) 
Voorjaar aftrap voor regio Amersfoort, enthousiaste groep, komende tijd worden er veel activiteiten 
georganiseerd. Mannen kunnen ook lid zijn van het Els Borst Netwerk. 

Talenscouting + ontwikkeling, gevraagd door bestuur dit op te pakken. Mensen die ambitie hebben de 
politiek in te gaan kunnen door Bertien begeleid worden in samenspraak met Bart en Tyas. Combinatie 
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met gast van de raad en aanwezig bij fractievergadering, gevolgd door plan van aanpak richting 
kandidaatstelling. Oproep aan leden om geïnteresseerden met ambitie door te geven aan Bertien. 

9. 5 minuten voor Tyas 
Tyas praat de aanwezigen bij over de laatste stand van zaken rond de fractie. 

10. Sluiting vergadering + bepalen onderwerpen Open Space 
Er zijn verder geen vragen/opmerkingen meer, waarna Bart de vergadering sluit. 
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