
 

D66 Rotterdam – Verslag van de Algemene 
Afdelingsvergadering (AAV) op 18 mei 2019 

 
Datum: 18 mei 2019 tijdens stadscongres. Start 12.00 uur 
Plaats: Nivon 
Aanwezigen: Er zijn 33 stemgerechtigde leden aanwezig. 
 
Opening 
De voorzitter, Tim de Haan, opent de vergadering om 12.01. 
 
Afmeldingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Adriaan Pieterson en Arne Speijer. 
 
Besluitvormingscommissie 
De besluitvormingscommissie wordt ingesteld. Hierin nemen zitting Jetske Steenstra, Jan van Prooijen 
en Greta Vercruyce. 

 
Agenda vaststellen 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Notulen AAV 12 maart 2019 
De notulen van de vorige AAV worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Interim campagnecoördinator 
Tim licht toe dat Maarten Vellema, de door de AAV verkozen campagnecoördinator voor de PS en EP 
verkiezingen, door persoonlijke omstandigheden moest stoppen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om 
Maarten in functie te laten, zodat hij op een later moment aan de AAV verantwoording kan afleggen en 
decharge kan krijgen. We stellen daarom voor om Fons Cazius, bestuurslid permanente campagne, 
voor de laatste dagen te verkiezen als interim campagnecoördinator. Er zijn geen vragen vanuit de 
zaal. 
 
Vacatures bestuur 
Er is een kandidaat voor elk van de drie vacatures. Allereerst licht Marleen Biezeno kort haar motivatie 
toe om secretaris te worden. Daarna gaat ze in op een vraag uit de zaal over haar keuze om lid te 
worden van D66. Welmer de Groot, kandidaat bestuurslid talentontwikkeling en opleiding, is wegens 
werkverplichtingen niet aanwezig, maar heeft een filmpje voor de leden gemaakt. Tim gezet aan dat 
Welmer eind van de middag aanwezig voor leden die nader willen kennismaken. Als laatste 
presenteert Agnes Maassen zich voor de vacature bestuurslid communicatie. Agnes heeft afgelopen 
jaar van alles binnen de vereniging ondernomen, waaronder de communicatie van het 
onderwijssymposium en kijkt ernaar uit om bestuurslid te worden. Er zijn geen vragen uit de zaal voor 
Agnes. 
 
Uitslag verkiezing vacatures bestuur en interim campagnecoördinator 
De besluitvormingscommissie heeft alle stembiljetten geteld. Er zijn 33 stembiljetten ingeleverd 
waarvan een volledig blanco formulier. Dit stembiljet wordt daarom niet meegenomen voor het 
bepalen van de uitslag (conform het huishoudelijk reglement). Alle kandidaten zijn daarom met 32 
stemmen voor verkozen. De kandidaten worden gefeliciteerd. 
 
Mededelingen 
Tim licht toe dat Fons vandaag foto’s maakt en dat deze foto’s op social media worden gebruikt. Als je 
niet op de foto wilt, dan dit graag aan Fons doorgeven. 
Ook kunnen leden bij Fons terecht voor een of meerdere Europa-posters. 
Daarnaast vraagt Tim aandacht voor de fietstocht langs de Rotte op 23 juni georganiseerd door leden 



uit Prins- Alexander. 
 
Afsluiting 
De besluitvormingscommissie krijgt decharge. Tim sluit de vergadering om 12.32 uur. 
 
 
Vastgesteld op de AAV van xxxxx 2019. 
 
De voorzitter, Tim de Haan 
De secretaris, Marleen Biezeno 
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