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19 oktober 2007 
 

Aanwezig: 15 stemgerechtigde leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld. Vanwege het debat tussen Alexander 
Pechtold en Toine van den Hoogen wordt getracht de 
agendapunten voor kwart over acht af te wikkelen. 
 

2. Notulen vorige ALV (26 februari 2007) 
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Kandidaatstelling bestuur 
Vanwege het vertrek van Jeroen Bijl (secretaris) is er een vacature in het bestuur. Er 
is besloten om het bestuur met één extra bestuurslid uit te breiden. Ilhami Yanmaz 
en Leon Wesdijk stellen zich kandidaat (Leon Wesdijk voor de functie van secretaris) 
en lichten hun motivering toe.  
 

 
Verkiezingen:  
Ilhami Yanmaz:  13 stemmen voor / 2 stemmen tegen 
Leon Wesdijk:  14 stemmen voor / 1 stem tegen 
 

 
4. Financiën 

De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Vorig jaar heeft de ALV 
besloten om het verkiezingsfonds en de verenigingsbegroting in één begroting te 
verwerken (en dus niet in twee afzonderlijke begrotingen). De voornaamste 
structurele inkomsten van de vereniging worden gevormd door de afdracht (10%-
regeling) van raadsleden en fractievolgers en de bijdrage (per betalend lid) vanuit het 
landelijk bureau. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de begroting is 
goedgekeurd en vastgesteld.  
 

5. Toelichting congres 
Het landelijk bureau zoekt nog vrijwilligers voor het congres op 16/17 november. Wim 
Pelgrim coördineert een en ander in Nijmegen – aanmelden kan bij hem. Er wordt 
ook opgeroepen om slaapplaatsen te bieden – aanmelden kan via het bestuur.  
 

6. Toelichting fractie 
Duco Bodewes geeft als fractievoorzitter een toelichting op de stand van zaken. De 
fractie bestaat momenteel uit twee raadsleden, een fractie-assistent en drie 
fractievolgers (en is nog steeds in dezelfde samenstelling compleet als vlak na de 
verkiezingen). Binnenkort wordt de fractie uitgebreid met een zevende fractielid – 
gezocht wordt nog naar een achtste. De fractie richt zich voornamelijk op een aantal 
speerpunten en doelgropen. Per speerpunt en doelgroep worden enkele voorbeelden 
toegelicht.  
 
Binnenkort wordt het initiatief voor een burgerjury in Nijmegen gelanceerd. Maarten 
Dijk (fractievolger) licht dit voorstel toe.  



 

 
7. Politiek café  

Het debat vindt plaats tussen Alexander Pechtold en Toine van den Hoogen over “De 
rol van religie in een liberale, multiculturele maatschappij” ten overstaan van 
ongeveer zestig belangstellenden. Vanwege de uitzending van Pauw & Witteman 
verlaat Alexander Pechtold het debat voortijdig rond half tien – met Toine van den 
Hoogen wordt nog tot ongeveer half elf verder gediscussieerd over het onderwerp. 
 
 


