
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
13 november 2008 
 

Aanwezig: 16 stemgerechtigde leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent om 20.10 uur de ledenvergadering en stelt de 
agenda in ongewijzigde vorm vast. Wel wordt besloten om voor 
de pauze enkele minuten het woord te gegeven aan Duco Bodewes, fractievoorzitter,  
aan Rob Jetten, voorzitter van de Jonge Democraten en aan Gerhard Mulder, 
kandidaat Europese Verkiezingen.  
 

2. Notulen vorige ALV (22 mei 2008) 
De notulen zijn doorgenomen en worden door de leden goedgekeurd. 
 

3. Activiteiten 2009 
 In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle komende activiteiten zijn 

gericht op het behalen van een goed verkiezingsresultaat. Het bestuur neemt met de 
leden door welke activiteiten verricht gaan worden. De presentatie is bijgevoegd met 
de notulen.  
 
Uit de zaal komt de vraag of het scholingstraject voor (kandidaats-)raadsleden niet 
leidt tot gelukszoekers nu het in de peilingen goed gaat met de landelijke partij. Het 
antwoord van het bestuur luidt dat gelukzoekers van alle tijden zullen zijn maar dat 
we daarin ook voorzien door een voorstel (bij behandeling van de procedures bij 
agendapunt 8) om in te stemmen met een kiesdrempel alvorens op de kandidatenlijst 
geplaatst te kunnen worden.  
 
Een tweede vraag is hoe het scholingstraject er uit zal komen te zien. De voorzitter 
licht toe dat dit een traject is dat vanuit het landelijk bureau wordt gefaciliteerd en 
bedoeld is om een herkenbaar D66 profiel neer te zetten bij alle gemeenten waar 
D66 mee zal doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het opleidingstraject staat nog 
niet vast. Waarschijnlijk zal dit traject bestaan uit 2 tot 3 dagen, met name gericht op 
politiek-inhoudelijke trainingen en is verplicht voor kandidaten die zich willen 
kandideren voor een verkiesbare plek op de kandidatenlijst.   

 
4.  Vaststellen begroting 2009 
 De penningmeester wordt aan het woord gelaten om de begroting toe te lichten. Uit 

de zaal komen diverse vragen met name gericht op de post ‘Diverse bijdrage 
Campagne’. Het bestuur licht toe dat deze post nog niet gespecificeerd is naar 
concrete acties en hier met zijn allen nog een flinke klus ligt om dit doel te bereiken.  
 
Over de post ‘Afdracht 10% regeling’ rijst de vraag of deze niet te laag is ingeschat. 
Het antwoord van de penningmeester luidt dat enkele afdrachten al vooruit zijn 
gestort en niet in de begroting zijn opgenomen.  
 
Het beoogde resultaat bedraagt ‘slechts’ € 260,-. De vraag wordt gesteld waarom dit 
niet wordt opgeteld bij de post uitgaven verkiezingen. De penningmeester antwoordt 
hierop dat dit inderdaad zou kunnen.  



 

 
Middels stemming wordt de begroting vastgesteld.  

  
5. Verkiezingen bestuursleden 
 Het bestuurslidmaatschap van Wim Pelgrim loopt in december af. Wim wordt met 

enkele woorden en een groot applaus bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid voor 
de partij in de afgelopen jaren.  
 
Sophie Molema heeft om persoonlijke redenen besloten om haar 
bestuurslidmaatschap neer te leggen. Helaas kan zij niet aanwezig zijn en heeft een 
stukje geschreven dat voorgelezen wordt en met applaus wordt ontvangen.  
 
Ilhami Yanmaz heeft eveneens besloten om vanwege persoonlijke redenen zijn 
bestuurslidmaatschap neer te leggen. Hij wordt eveneens bedankt voor zijn inzet.  
 
Om de bestuurstaken goed uit te kunnen voeren heeft het bestuur per omgaande 
drie vacatures beschikbaar gesteld. Middels een e-mail zijn alle leden hierover 
geïnformeerd en heeft het bestuur enkele gesprekken gevoerd met kandidaten. Het 
bestuur draagt Jos van Son voor als penningmeester, Richard Mekking als algemeen 
bestuurslid (en legt de functie van penningmeester neer),  en Michiel Moret als 
bestuurslid campagne. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een goede 
ledenmanager.  
 
Conform het Huishoudelijk Reglement is er gebruik gemaakt van stembiljetten voor 
ieder stemgerechtigd lid. Gestemd wordt door op het formulier voor of tegen in te 
vullen (Er wordt niet blanco gestemd.). De stemmen zijn geteld door een 
verkiezingscommissie bestaande uit Anton Mous, Ans Vaessen en Tessa 
Vorderman. 
 
Voor zowel Jos van Son als voor Michel Moret is bij het landelijk bestuur dispensatie 
gevraagd en verleend voor de eis dat voor een bestuurslidmaatschap tenminste een 
half jaar lidmaatschap van de partij noodzakelijk is.  

 
De uitslag is als volgt:  
 

Verkiezingen:  
Jos van Son:  GEKOZEN met 16 stemmen voor / 0 stemmen tegen 
Michiel Moret:  GEKOZEN met 15 stemmen voor / 1 stem tegen 
Richard Mekking: GEKOZEN met 11 stemmen voor / 5 stemmen tegen 
 

 
 
6. Wijziging afdelingsreglement 

Het bestuur stelt voor het grotendeels verouderde afdelingsreglement (uit 2000; voor 
het laatst geamendeerd in 2003) te vervangen door het landelijk 
modelafdelingsreglement dat aansluit op het onlangs herziene landelijk Huishoudelijk 
Reglement. Het nieuwe afdelingsreglement komt al overeen met de huidige manier 
van werken. Het bestuur prefereert dit model zodat met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen reglementaire zaken goed zijn vastgelegd. Daarnaast 
formaliseert het model de huidige gang van zaken en biedt het model het bestuur 



 

meer flexibiliteit.  
 
De secretaris ligt toe waarop het voorgestelde reglement afwijkt van het 
afdelingsregelement. Dit zijn : 

1. de statuten Groene Golf die komen te vervallen. De Groene Golf komt nu al uit 
als een digitale nieuwsbrief en zal verdergaan als werkgroep onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur.  

2. Meer flexibiliteit in procedures en tijdslijnen. Vaststellen programmacommissie 
en fractievolgers hoeft in het nieuwe reglement niet meer door de 
ledenvergadering. De begroting (en ook de verantwoording van het vorige 
jaar) hoeft niet meer voor 1 november (cq. 1 april) jaarlijks aangeboden te 
worden (maar kan ook in november en december plaatsvinden).  

3. Meer keuzevrijheid afdeling bij procedures gemeenteraadsverkiezingen. Het 
nieuwe model geeft de ALV meer keuzes in de interne 
kandidaatstellingsprocedure, tijdslijnen en stemming per internet.  

 
Vanuit de zaal komt het verzoek om stemming uit te stellen tot de volgende ALV in 
april 2009, omdat het niet door te nemen was door een foutieve link op de website 
(noot achteraf van de secretaris: dit is gecontroleerd en er is geen fout gevonden; het 
document is gewoon te downloaden vanaf de website). De secretaris geeft aan dat 
uitstellen van een beslissing tot april 2009 wel kan, maar niet gewenst is met het oog 
op de te nemen beslissingen voor de gemeenteraadsprocedures (agendapunt 8).  
 
Na enige discussie wordt besloten tot stemming over te gaan over het uitstellen van 
de beslissing. Deze wordt in meerderheid verworpen.  
 
In een nieuwe stemming wordt het modelafdelingsreglement overgenomen met 13 
stemmen voor en 0 tegen.  

 
7. Programmacommissie.  
 Het bestuur roept leden op zich te kandideren voor de programmacommissie welke 

in januari zal beginnen. De commissie zal bestaan uit een bestuurslid, een fractielid 
en enkele leden en zal in december of januari worden benoemd door het bestuur. 
Het is de bedoeling dat de programmacommissie in de komende ALV van april 2009 
verslag uitbrengt van de voortgang en in het najaar het verkiezingsprogramma 
voorlegt aan de leden.  
 

8. Procedures en tijdspaden gemeenteraadsverkiezingen en moment verkiezing 
lijsttrekker 

 De secretaris licht de belangrijkste stappen toe. De presentatie is bijgevoegd. De 
belangrijkste beslissing is om de lijsttrekker eerder te kiezen dan de restvolgorde van 
de lijst. Nieuw is het instellen van een drempel van circa 10 steunbetuigingen 
alvorens op de kandidatenlijst te kunnen worden geplaatst.  
 
Tijdens de discussie wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om 2 lijsttrekkers te 
kiezen. De kieswet laat dit niet toe (er kan maar één naam op vakje 1 staan). 
Natuurlijk kunnen we ons als partij wel profileren op deze manier, mits goedkeuring 
van de ledenvergadering.  

 
Een tweede discussiepunt is de manier waarop omgegaan wordt met onverkiesbare 



 

plaatsen. Voor kandidaten die hebben aangegeven wel op de lijst te willen maar op 
een ‘onverkiesbare plek’ wordt geen stemadvies gegeven. Deze kandidaten zullen, 
ongeacht de interne stemming, altijd onderaan de lijst geplaatst worden.  
 
Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen om:  

a)  te besluiten tot zelfstandige deelname in Nijmegen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 als Democraten 66 (D66). Resultaat 
stemming: AANGENOMEN 

b) Eerst de lijsttrekker te kiezen alvorens de rest van de lijst. Resultaat stemming: 
AANGENOMEN 

c) Stemadvies door afdelingsvoorzitter en lijsttrekker. Resultaat stemming: 
AANGENOMEN 

d) Gekozen data kandidaatstellingen. Resultaat stemming: AANGENOMEN 
e) Maximale grootte kandidatenlijst 30 leden. Resultaat stemming: 

AANGENOMEN 
f) 3% vermelding op stembiljet voor plaatsing op kandidatenlijst (circa 10 leden). 

Resultaat stemming: AANGENOMEN 
  

Het bestuur zegt toe om bij de komende ALV de voor- en nadelen van 
internetstemming voor te leggen aan de leden.  

 
9. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
 

10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering af om 22.30 uur. 

 


