
Agenda Algemene Afdelingsvergadering 19 februari 2020 
 
Locatie: Maaspodium, Sint-Jobsweg 3 in Rotterdam 
 
Formele zaken 

● Aanwezigen 
27 stemgerechtigde leden hebben zich ingeschreven. 2 leden verschenen na de stemming.  

● Afmeldingen 
Fons Cazius, Maud van Koeveringe, Jeroen van der Steen.  

● Vaststellen agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

● Vaststellen verslag AAV 30-11-19 
Notulen ongewijzigd vastgesteld.  

● Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen of ingekomen stukken.  

● Instellen besluitvormingscommissie 
Samira, Bart-Jan, Youri vormen de besluitvormingscommissie  
 
Motie Toegankelijke vereniging 
Zie stuk over de Motie Toegankelijke vereniging 
De leden lezen de motie op het scherm. De voorzitter licht toe dat het bestuur de motie wil 
overnemen en dus dat er verder geen inhoudelijke behandeling nodig is. De leden gaan 
akkoord met het niet inhoudelijk behandelen van de motie. De voorzitter licht toe waarom het 
bestuur adviseert om de motie over te nemen; het voortzetten van de lijn van de AAV die in 
oktober 2018 heeft plaatsgevonden. De motie is aangenomen.  
 
Financiën: afronding 2019 

● Toelichting penningmeester 
De penningmeester licht toe dat er een positief resultaat is aan de inkomstenkant, beter dan 
begroot. Er zijn met name veel minder uitgaven dan begroot. Aan de ene kant is dat als 
penningmeester fijn, aan de andere kant: we hebben het begroot om activiteiten te 
organiseren, dus kom vooral langs met initiatieven. Er wordt gevraagd of er in 2019 minder 
is georganiseerd door het bestuur en of dat invloed heeft gehad op hoeveel er is uitgegeven. 
De voorzitter licht toe dat we kritisch zijn op kosten en een aantal activiteiten budgetneutraal 
hebben weten te organiseren.  

Onze liquide middelen zijn in 2019 omhoog gegaan. Ook de openstaande afdrachten 
van 2018 zijn voldaan. Er wordt gevraagd waar de verkiezingsreserve voor dient; de 
penningmeester licht toe dat dat geld bestemd is voor de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Voor het geval er een landelijke verkiezing komt, is er een 
speciale reserve ingericht bij de vorige AAV in november 2019.  

● Kascommissie 
Kascommissie heeft alles goedgekeurd. De penningmeester stuurt de goedkeuring van de 
kascommissie op aan landelijk.  
 
Vacature bestuurslid Opleiding & Ontwikkeling 

● Pitch kandidaat Simone Limonard 



Simone is nu ongeveer een jaar lid van D66 en heeft in dat jaar de vereniging goed leren 
kennen. De vacature opleiding & ontwikkeling past goed bij haar; ze heeft zelf als recruiter 
gewerkt en daar veel geleerd, wat ze graag in de praktijk wil brengen voor de vereniging. Ze 
zit nu in het team dat de masterclasses organiseert. Simone ziet het in deze functie als haar 
taak om ambitieuze mensen te helpen om verder actief te worden voor de vereniging. In 
haar werk houdt ze zich veel bezig met beleid en vindt het fijn om in dit werk hands-on aan 
de slag te gaan. Een lid (Robin) vraagt waarom Simone lid is van D66. Simone zegt dat D66 
bij haar past want liberaal, progressief en anders durven denken/doen. Vooral in een stad 
als Rotterdam zijn waarden zoals diversiteit en kansengelijkheid heel belangrijk. Een ander 
lid (Wichard) vraagt hoe Simone mensen wil boeien om op de lijst te komen. Simone zegt 
dat ze misschien niet het ei van Columbus heeft om dat te doen, maar wel ideeën heeft over 
talent spotten en mensen boeien en binden aan de partij en ook op de lijst te willen staan. 
Hetzelfde lid vraagt of Simone zich ook bezig gaat houden met het recruiten van mensen 
voor de vereniging.  
 
Simone is met 27 stemmen verkozen.  
 
Wethouders aan het woord: Saïd Kasmi & Arjan van Gils 
Gesprek met de aanwezige leden.  
  


