
D66 Rotterdam – Verslag van de Algemene 
Afdelingsvergadering (AAV) op 12 maart 2019

Datum: 12 maart 2019, inloop vanaf 19.45. Start 20.00
Plaats: Maaspodium
Aanwezigen: Er zijn 54 stemgerechtigde leden aanwezig.

Opening
De voorzitter, Tim de Haan, opent de vergadering om 20.04.

Afmeldingen
Er zijn afmeldingen ontvangen van Fons en Steve.

Besluitvormingscommissie
De besluitvormingscommissie wordt ingesteld.

Agenda vaststellen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen AAV 22 januari 2019
De notulen van de vorige AAV worden ongewijzigd vastgesteld.

Rapport vertrouwenscommissie
Margreet neemt namens de vertrouwenscommissie het woord en licht het eerste jaarverslag toe. Er 
zijn geen klachten ontvangen. Uit peiling onder de aanwezige leden blijkt dat men bekend is met het 
bestaan van de commissie. Afgelopen jaar is de Rotterdamse vertrouwenscommissie aangesloten bij 
het traject vanuit landelijk om het verder uit te rollen in andere afdelingen. Ook is er onderling een 
protocol overeengekomen over informatiedeling binnen de commissie. Na een vraag van een lid wordt 
bevestigd dat de vertrouwenscommissie weliswaar onder geheimhouding werkt, maar wel een 
meldingsplicht heeft indien een strafbaar feit wordt gemeld.

Jaarrekening en aangepaste begroting
Hilde is op de vorige AAV verkozen tot nieuwe penningmeester en licht nogmaals kort de vastgestelde 
begroting toe. Hierbij wordt de leden gevraagd om in te stemmen met een kleine correctie. Het 
ledenaantal op 1 januari wordt naar boven bijgesteld, het verschil gaat naar de verkiezingsreserve.
Daarnaast presenteert Hilde het financieel verslag over 2018. De campagne is iets duurder 
uitgevallen, maar komt per saldo onder budget uit door de inkomsten vanuit de crowdfunding en 
veiling. Ook de kosten voor het bestuur en activiteiten zijn iets lager uitgevallen. Dit komt met name 
door strak te sturen op de kosten van locaties. Per saldo is het resultaat daarom beter dan begroot.
De aangepaste begroting en jaarrekening worden bij acclamatie aangenomen. Het bestuur krijgt 
decharge voor de uitgaven in 2018.

Kennismaking Arjan van Gils
Op 7 maart is Arjan van Gils benoemd tot wethouder financiën, organisatie, haven en grote projecten. 
Hij volgt hiermee Adriaan Visser op. Tijdens de AAV stelt Arjan zich voor aan de leden. Hierbij gaat hij 
in op zijn loopbaan, persoonlijke situatie en ambities. Vanuit de leden zijn er volop vragen en ontstaat 
er een geanimeerd debat. Arjan wordt hartelijk verwelkomd en gefeliciteerd met zijn benoeming.

Rondvraag
Tim licht toe dat we na de AAV direct starten met de fractieverantwoordingsavond.

Afsluiting
De besluitvormingscommissie krijgt decharge. Tim sluit de vergadering om 20.22 uur.

Vastgesteld op de AAV van 18 mei 2019.



De voorzitter, Tim de Haan
De secretaris, Eva Oskam
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