
 

D66 Rotterdam – Verslag van de Algemene 

Afdelingsvergadering (AAV) op 22 januari 2019 

 

Datum: 22 januari 2019, inloop vanaf 19.45. Start 20.00 

Plaats: Voz di Rua 

Aanwezigen: Er zijn 15 stemgerechtigde leden aanwezig. 
 
Opening 
De voorzitter, Tim de Haan, opent de vergadering om 20.03. 
 
Afmeldingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Arne Speijer en Robin de Roon. 
 
Besluitvormingscommissie 
In de besluitvormingscommissie nemen zitting Wichard de Wolf, Simone Limonard en Jan-Willem de 
Bruin. 

 
Agenda vaststellen 
De agenda heeft maar een echt agendapunt (verkiezen penningmeester) en wordt ongewijzigd 
aangenomen. 
 
Notulen AAV 24 november 2018 
De notulen van de vorige AAV worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Verkiezing penningmeester 
Tim start met het bedanken van Jeroen Kramer, de aftredend penningmeester, voor zijn werk en inzet 
binnen het bestuur. Het is zeer spijtig dat hij wegens persoonlijke omstandigheden moet stoppen. Los 
van zijn uitstekende werk als penningmeester zullen we zijn humor en de boottochtjes met het bestuur 
op zijn boot missen. 
Daarna krijgt Hilde Schonewille het woord om zich te presenteren. Hilde licht toe dat ze ervaring heeft 
als penningmeester bij de studentenrugbyvereniging, en als zodanig ook weet hoe om te gaan met 
achterstallige betalingen. Verder kijkt ze ernaar uit om zich breder in het bestuur in te zetten. Een lid 
vraagt hoe ze aan meer fondsenwerving wil gaan doen. Hilde geeft aan dat ze dit een goed idee vindt, 
maar niet helemaal kan overzien wat er al gebeurd. Tips en suggesties zijn welkom. 
Er wordt gestemd. De besluitvormingscommissie laat weten dat er 15 geldige stemmen zijn 
uitgebracht en dat Hilde met unanieme stemmen voor is verkozen. 
 
Rondvraag 
Tim neemt het woord om enkele aankomende activiteiten onder de aandacht te brengen, zoals het 
EBN ontbijt, de volgende AAV met fractieverantwoordingsavond op 12 maart en de stadswandeling op 
9 maart op Zuid. 
 
Afsluiting 
De besluitvormingscommissie krijgt decharge. Tim sluit de vergadering om 20.22 uur. 
 
 
Vastgesteld op de AAV van 12 maart 2019. 
 
De voorzitter, Tim de Haan 
De secretaris, Eva Oskam 
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