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D66 Rotterdam – Verslag van de Algemene 
Afdelingsvergadering (AAV) op 24 november 2018 

Datum: 24 november 2018, inloop vanaf 10.00. Start 10.30 
Plaats: SuGu, Galileistraat 15, Rotterdam 

Opening 
De vice-voorzitter, Eva Oskam, opent de vergadering om 10.34 

Afmeldingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Tim de Haan, Nadia Arsieni, Chantal Zeegers, Robin de Roon, 
Adriaan Visser en Elene Walgenbach. 

Besluitvormingscommissie 
In de besluitvormingscommissie nemen zitting Jim Pedd, Laurens Hodes en Marlinda van der Hoff. 

Agenda vaststellen 
Eva licht toe dat de concept agenda is gewijzigd. De voorziene verkiezing van de penningmeester is 
verplaatst naar de volgende AAV. Er hebben zich geen kandidaten voor de vacature gemeld. Wel heeft 
het bestuur gescout en verwacht het de volgende AAV een of meerdere kandidaten te kunnen 
voordragen. De huidige penningmeester moet wegens persoonlijke omstandigheden stoppen met zijn 
functie, maar is bereid zijn rol te vervullen tot de volgende AAV. 

Notulen AAV 2 oktober 2018 
De notulen van de vorige AAV worden ongewijzigd vastgesteld. 

Evaluatierapport interne verkiezingen 
Nes Barkey Wolf licht namens de evaluatiecommissie (tevens bestaande uit Korrie Louwens en Huib 
Pols) het evaluatierapport toe. Nes geeft aan dat met 7 mensen is gesproken en dat de uitslag van de 
enquête onder de leden is meegenomen. Op basis daarvan adviseert de commissie onder andere om 
in gebieden met weinig leden geen interne stemming te houden, om de cohorten categorie 
‘ongeschikt’ te schrappen en om meer tijd te nemen voor discussie over het instellingsbesluit, zodat 
leden meer geïnformeerd zijn over de te maken keuzes. Daarnaast wordt aangegeven dat de 
gebiedscommissies niet zijn geëvalueerd omdat de commissie hier geen aanleiding toe zag. Het 
rapport is ter inzage beschikbaar. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de evaluatie nuttige 
suggesties doet om mee te nemen naar de volgende verkiezingen. Er zal eerder een gesprek worden 
gestart over de instellingsbesluiten waarbij diverse aspecten uit de evaluatie zeker besproken zullen 
worden. Het bestuur is de evaluatiecommissie dankbaar voor haar werk. Vanuit de leden komen er 
vragen, onder andere over het advies om in kleine gebieden de e-voting af te schaffen. 

Evaluatierapport campagne 
Op verzoek van het bestuur is ook de campagne geëvalueerd. In de evaluatiecommissie zaten Toon 
Borren, Wichard de Wolf en Arjan van Drielen. Toon en Wichard presenteren gezamenlijk de 
resultaten van de uitgebreide evaluatie. Ze lichten hierbij adviezen toe, zoals de benoeming van de 
campagnecoördinator, suggesties voor betere fondsenwerving, een beter campagneplan en het 
instellen van een breder campagneteam. Daarbij worden ook innovatieve voorstellen gedaan om het 
behulp van Slack, potentieanalyses en kennismatrixen een meer continue campagne en permanent 
programma vorm te geven. Ook dit rapport is ter inzage aanwezig. Vanuit de leden zijn er enkele 
vragen over het rapport en de aanbevelingen. Het bestuur dankt de commissie hartelijk voor haar 
werk. 

Landelijk bestuur: Sterke verenigingen 
Joan, landelijk bestuurslid talentontwikkeling, licht de plannen van het landelijk bestuur toe om 
afdelingen te versterken.  

Bestuursplan 2018-2022 
Fons, bestuurslid permanente campagne, presenteert het uitgewerkte bestuursplan. Het bestuur wil 
de komende jaren meer nadruk leggen op versterking van de vereniging, politieke discussie en 
verbinding met de stad. Daarvoor worden de themagroepen gerevitaliseerd en hun rol binnen de 



vereniging versterkt. Ook zal het bestuur in de activiteiten meer verbinding met de stad zoeken en de 
zichtbaarheid in Rotterdam vergroten, hierbij zullen verschillende vormen worden uitgeprobeerd. 
Daarnaast wordt het afdelingsreglement herzien.  

Begroting 2019 
Eva presenteert de begroting. Hierbij wordt stilgestaan bij enkele hoofdpunten. Allereerst is het streven 
om komend jaar EUR 13.000 naar de verkiezingsreserve over te hevelen. De algemene reserve blijft 
ongewijzigd. Daarnaast heeft het bestuur besloten om soberder om te gaan met bedankjes. We zullen 
daarnaast meer geld vrijmaken voor de themagroepen en de stadscongressen. 
De begroting wordt zonder vragen met unanieme stemmen aangenomen. 

Rondvraag 
Eva geeft aan dat er achterin de zaal een informatietafel van WaterNatuurlijk staat waar Elske 
Schreuder als kandidaat voor het Waterschap bij staat. Ook geeft ze aan dat het kerstdiner op 21 
december zal plaatsvinden bij Bistro Binnenrotte met een driegangendiner en 4 drankjes voor 35 euro. 
De nieuwjaarsreceptie is op 12 januari in het NAI. Leden kunnen s middags al eerder gratis naar 
binnen om het NAI te bezichtigen. 

Afsluiting 
De besluitvormingscommissie krijgt decharge. Eva sluit de vergadering om 11.34 uur. 

De voorzitter, Tim de Haan 
De secretaris, Eva Oskam 
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