
 

Agenda Algemene Ledenvergadering D66 Nijmegen 
 
Maandag 11 september 2006  
Aanvang: 20.00u  
Locatie: Gemeentehuis  
 

1. Opening 

2. Notulen vorige ALV (5 april 2006) 

3. Actuele politieke thema’s 
De fractie heeft de afgelopen periode op allerlei gebieden van zich laten horen. 
Vooral in de discussie over de nieuwe burgemeester (en het feit dat de andere 
partijen in de gemeenteraad tegen een referendum waren) ging er af en toe fel 
aan toe. De fractie blikt kort terug op het afgelopen half jaar. 

4. Landelijke ontwikkelingen: nieuwe lijsttrekker 
Op het ingelaste partijcongres in Den Haag op 24 juni jl. is Alexander Pechtold 
verkozen tot nieuwe lijsttrekker. In de aanloop naar de verkiezing van de 
lijsttrekker heeft D66 Nijmegen een succesvol lijsttrekkersdebat georganiseer in 
LUX. Wat betekent een en ander voor D66 Nijmegen? 

5. Vooruitblik verkiezingen Tweede Kamer 
Op 22 november 2006 zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer. Op welke 
manier kan en wil D66 Nijmegen in de campagne een (ondersteunende) rol 
spelen? In de aanloop naar die verkiezingen willen we in ieder geval een aantal 
(landelijke) partijleden naar Nijmegen halen. 

6. Financiën 
Tijdens de vorige ALV is de voorliggende begroting goedgekeurd. Er is 
afgesproken dat er voor het najaar een begroting voor het jaar 2007 zou worden 
opgesteld, waarin zowel de partijkas als het verkiezingsfonds zijn verwerkt 
(voorheen werd met twee afzonderlijke begrotingen gewerkt). De begroting was 
tijdens het opstellen van deze agenda nog niet gereed, maar zal tijdens de ALV 
worden uitgereikt en toegelicht. 

7. Congres op 7 oktober 2006 / Verkiezingsprogramma 
Het landelijke najaarscongres vindt plaats op 7 oktober a.s. in Amsterdam. Daar 
wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld. Vanaf begin september zal een 
concept beschikbaar zijn via internet (ook via de site van D66 Nijmegen). Indien 
D66 Nijmegen moties wil indienen, zullen deze tijdig moeten worden opgesteld 
en conform het huishoudelijk reglement van de partij moeten worden gesteund 
door voldoende leden.  

8. Actuele politieke moties 

Het bestuur ziet vooralsnog geen concrete aanleiding om een (actueel politieke) 
motie in te dienen. Indien er bij de leden behoefte bestaat om een motie in te 
dienen, gelieve dit voorafgaand aan de ALV te melden bij een van de 
bestuursleden. 

9. W.v.t.t.k. 

10. Sluiting 

 


