
Conceptverslag Algemene Afdelingsvergadering 30-11-2019 
 
Locatie: Erasmus Medisch Centrum  
 
De voorzitter opent de vergadering om 10.15. 14 stemgerechtigde 
leden hebben de presentielijst getekend.  

● Afmeldingen: Agnes Maassen, Welmer de Groot, Maud van Koeveringe.  
● Agenda vastgesteld 
● Notulen vastgesteld 
● Besluitvormingscommissie: Marcel Borsten, Korrie Louwes, Reindert Gerding 

 
Verkiezing algemeen bestuurslid  

● We nemen afscheid van Hester Duursema als secretaris politiek. Tim spreekt Hester 
toe namens ons allen. Hester blijft natuurlijk wel betrokken bij de vereniging. 

● Tim licht toe dat er een aantal shuffles in het bestuur zijn geweest. Bij de 
bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester wordt je  verkozen in 
die specifieke portefeuille. Maar bij Algemene Bestuursleden kan er geschoven 
worden met de portefeuille-inhoud; zo richt Fons zich nu op secretaris politiek, Agnes 
meer op permanente campagne en daarom is er nu een vacature voor een 
bestuurslid met focus communicatie.  

● Marlous Albers stelt zich kort voor en licht toe waarom ze graag algemeen 
bestuurslid wil worden. Marlous heeft eerder meegewerkt aan een landelijke 
campagne en is net in Rotterdam komen wonen; ze kent de afdeling Utrecht goed, 
maar wil zich nu graag in Rotterdam voor de partij inzetten.  

● Marlous is verkozen met 13 stemmen voor en 1 blanco.  
 
Begroting 2020 

● Hilde legt uit hoe we de begroting maken. Belangrijk is dat we elk jaar €12.500 
sparen voor de campagnepot van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en dat 
we de rest begroten voor voornamelijk activiteiten.  

● Toelichting op de rest van de begroting. Oproep vanuit het bestuur om het geld wat 
we begroot hebben voor activiteiten ook uit te geven;  

● Vraag of we de reserves ook eerder in zouden mogen zetten mocht het nodig zijn om 
eerder geld uit te geven aan een campagne mocht het kabinet vallen o.i.d.;  

● Vanuit de AAV wordt voorgesteld om een noodreserve €2.500 in te vullen die we 
kunnen gebruiken om in een campagne te stoppen mocht dat heel snel nodig zijn 
(zonder dat we voor zo’n nieuwe reserve, eerst een AAV voor zouden moeten 
houden). Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

● Begroting 2020 ook aangenomen.  
 
Mededelingen 

● Je kunt je nog aanmelden voor het kerstdiner.  
● Nieuwjaarsbijeenkomst is op 11 januari bij Circus Rotjeknor, met o.a. Wouter 

Koolmees.  
● 18 januari Els Borstnetwerk organiseert het Gerda Eeuwijkontbijt 



● Debatclub vanaf volgend jaar weer in bedrijf. Serie van 5 bijeenkomsten. Vele leuke 
debatten zullen volgend jaar volgen.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.52 


