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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 april 2016 

 

Agenda: 

1. opening door de waarnemend voorzitter 
2. mededelingen 
3. verslag afdelingsvergadering maart 2015 
4. berichten uit de bestuurscommissie Zuidoost door de fractie 
5. toekomstvisie afdelingsbestuur 
6. aankondiging nieuwe bestuursverkiezing 
7. verkiezing gewestelijke afgevaardigde, congreslid, politieke ledenraad, aanmelden 

kan tot en met de ALV 
8. jaarrekening verantwoording 
9. stand van zaken  

a) maandelijkse netwerkborrel 
b) digitalisering partij werkzaamheden 
c) ledenwerving 

10. w.v.t.t.k. 
11. rondvraag en sluiting (ca. 22.00 uur) 

 
Wopke opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
 

 De notulen van de vorige algemene ledenvergadering is door de leden aangenomen. 

 Fractieleider Ama en Bestuurscommissielid Michel doen een uitzetting ten aanzien 
van nieuws uit de fractie. Enkele punten zijn: 

o de kandidaatstelling en verkiezing van een nieuw Bestuurscommissielid en de 
perikelen rondom Remco van Dijk; 

o de gebiedsplannen en de inherente bezuinigingen voor 2017; 
o radioprogramma etc. PvdA bij Razo; 
o de kostendelersnorm; er wordt door Jenny, Nick en Michel een Politiek café 

hierover georganiseerd; 
 er volgt ook een pilot over de bijstand, naar het voorbeeld van hetgeen 

in Utrecht wordt uitgevoerd. 

  De organisatie van de 1 meiviering wordt door Mildred uiteengezet. Zij geeft aan dat 
de Jonge Socialisten (JS) ook hun medewerking hieraan verlenen.  

 Gemeenteraadslid Henk Boldewijn gaat in op de situatie rondom de A9 / A10, 
hetgeen zorgt voor de nodige overlast voor omwonenden. 

 Twee nieuwe leden stellen zich voor (moeder, met een eigen gastouderopvang  en 
zoon die actief is op het gebied van sport). 

 Yvonne Keerveld vraagt aandacht voor het gebruik maken van de lokale radio voor 
het bekendmaken van partijactiviteiten etc.  

 
Bespreking visiestuk 
 

 Wopke stelt het visiestuk voor aan de leden en deze wordt met de leden besproken. 
Enkele punten, vragen of opmerkingen die daaruit voortvloeien zijn: 

o het activeren van betrokken leden; 
o als ouderen niet mogen participeren; 
o Wie wordt de trekker van de themateams? 
o Zijn er profielen van de bestuursfuncties? 
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o Henk stelt voor om verschillende bevolkingsgroepen op pagina 7 te wijzigen in 
verschillende groepen; 

o Is er duidelijk vastgesteld wat de behoeftes zijn binnen het bestuur en de 
afdeling? 

o Johan geeft aan dat dit een brevet van onvermogen is van de kant van het 
bestuur; 

o Jaap geeft aan het vermoeden te hebben dat niet veel leden zich zullen 
aanmelden; 

o Henk vraagt zich waarom er wordt afgeweken van de standaard regels ofwel 
procedures. 

o Wopke geeft antwoordt op de gestelde vragen etc. En Ellen geeft aan dat er 
gescout moet worden naar leden die interesse hebben voor een 
bestuursfunctie. En vraagt de overige leden ook hetzelfde te doen.  

o De leden verlenen het bestuur een mandaat om de voordrachtscommissie 
aan het de vorming te beginnen voor een nieuw bestuur in het kader van 
vernieuwing en verjonging. 

  

 Jaap deelt mede dat er formeel geen gewestelijke afgevaardigden meer zijn, maar 
dat elk lid de vergaderingen kan bijwonen en ook stemrecht heeft. 

o Mildred, Stephano, Jaap en Reinie blijven de afdeling wel vertegenwoordigen 
bij de gewestelijke vergaderingen. 

o Hetzelfde qua vertegenwoordiging geldt ook voor het congres en de politieke 
ledenraad. Er wordt aangegeven om toch een formele 
afdelingsvertegenwoordigers te benoemen. Momenteel is Judith Abrams 
congresvertegenwoordiger.  

o Er wordt voorgesteld om bij de eerstvolgende vergadering of 
afdelingsverkiezingen een vertegenwoordiger te kiezen voor de politieke 
ledenraad. 

o Johan stelt voor om gesprekspunten van congres en gewest met de leden te 
bespreken bij de netwerkborrels.  

 

 Reinie licht het e.a. toe wat betreft de zetelbezetting, 2 zetels, bij de waterschappen 
AGV en over o.a. het jaarverslag en de verkiezingen in 2019. 

o Wopke stelt voor om meer voorlichting te geven over de waterschappen AGV 
door bijvoorbeeld een thema-avond te organiseren hierover. 

 . 

 De kascommissie en penningmeester lichten de afdelingsfinanciën toe. Alle 
vorderingen zijn betaald, maar de oninbare vorderingen van bij de leden en 
commissie bekende personages blijft een probleem. Het laatste wordt verder 
uitgezocht. 

o Jenny stelt voor om met automatische afschrijvingen de afgesproken 
financiële afdrachten af te handelen. 

o De leden verlenen bij deze decharge aan de penningmeester.  
o De huidige kascommissie gaat door, met de leden Schings en Veenhuizen.                                                           

 

 Jesse Bos gaat in op de werking van de themateams van PvdA Amsterdam en 
Angelo en Stephano gaan daar inhoudelijk op in. 

o Jesse licht de zaken omtrent het ombudsteam toe. 

 Yvonne Keerveld stelt voor om een whattsapp groep te starten voor leden i.h.k.v. snel 
en doelmatige informatievoorziening. 

 Annelies en Reinie stellen voor om een uitstapje te maken naar de Gaaspermolen, 
stukje cultureel erfgoed, Voorstel data 11 of 12 mei.    

 
Wopke sluit de vergadering.  


