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Verslag AAV 

Datum:  19-02-2020 

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 bij de eerste AAV van 2020. Bijpraten door Tyas Bijlholt 

en wethouder Willem Jan Stegeman wordt aan de agenda toegevoegd (agendapunt 7), waarmee de 

agenda is vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Evaluatie GR2018 wordt binnenkort afgerond en zal voor de volgende AAV geagendeerd worden. 

Vanuit regio wordt er een duurzaamheidscommissie gevormd, meer informatie hierover volgt nog. 

 

3. Verslag vorige AAV 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag is daarmee vastgesteld. 

 

4. Jaarrekening 

Chris Mooiweer heeft het Penningmeesterschap overgenomen van Rifat en Laura (waarnemend), hij 

geeft een toelichting bij de jaarcijfers. Henk Pijper en Jaap van Dijk vormen de Kascommissie.  

De posten secretariaats- en bestuurskosten zijn samengevoegd. 

Opmerking kascontrole commissie: Facebookcampagne dient via het eigen account van D66 

Amersfoort te lopen en niet via persoonlijke pagina’s.  

Gekochte items die van de afdeling zijn, zoals de beamer staan nu ook op een bijlage bij de balans.  

Er zijn verder geen vragen en opmerkingen, waarna de vergadering het bestuur décharge verleend. 

Henk en Jaap zullen ook volgend jaar de Kascommissie vormen.  

 

5. Alumni 

Jacob Lamminga en Marc Roza geven een toelichting bij de alumnigroep die vorm wordt gegeven. 

Hiervoor zijn binnen de afdeling 30 leden benaderd, de eerste bijeenkomst staat gepland op 25 maart.  

 

6. Denktank 

Henk Pijper praat de leden bij over de Denktank, die als eerste thema democratisering zal behandelen.  

 

7. Bijpraten Tyas en Willem Jan 

Tyas en Willem Jan praten de leden bij over de laatste politieke ontwikkelingen in Amersfoort.  

 

8. Moties 

Er zijn twee moties ingediend: 

1. Wytse Dassen: verzoek aan fractie om de gemeenteraad te verzoeken bij de aanvangstijden van 

het Besluit en de Rondes qua tijdstip meer rekening te houden met werkende ouders.  

Resultaat: motie aangenomen 

2. Bart Huydts: de stadhuislocatie blijft in handen van de gemeente Amersfoort 

Resultaat: motie aangenomen 

 

9. Sluiting vergadering  

Er zijn verder geen vragen/opmerkingen meer, waarna Bart de vergadering sluit.  
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