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22 mei 2008 
 
Aanwezig: 14 stemgerechtigde leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzetter opent om 20.15 uur de bijeenkomst en stelt de 
agenda in ongewijzigde vorm vast.  
 

2. Notulen vorige ALV (19 oktober 2007) 
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. De basis versterkt. Jaarverslag 2007 
 Het bestuur heeft een jaarverslag opgesteld en neemt de activiteiten door. Het jaar 

2007 bracht ons onder andere een stijgend ledenaantal na jaren van groei, het debat 
terug in de partij, kennis en kunde van leden op orde, 3 nieuwe bestuursleden en 
aangehaalde bestuurscontacten binnen D66 en met andere belangengroepen. Dit is 
bereikt in een jaar waarin de landelijke peilingen van D66 ongunstig waren en de 
afdeling binnen D66 gezien werd als een perfecte afdeling . Wij realiseren ons dat dit 
risico’s met zich mee kan brengen als achterover kunnen leunen. Echter, wij ervaren 
2007 als een jaar waarin de basis is versterkt waardoor we ons kunnen richten op het 
klaarstomen voor de verkiezingen in 2009 en 2010.  
Het jaarverslag is goedgekeurd door de leden.    

 
4.  Jaarrekening 2007 
 De penningmeester wordt aan het woord gelaten. In 2007 is er een positief resultaat 

behaald van 2.944 euro dat ten gunste komt aan de verkiezingskas. Begroot was 
een resultaat van 3.000 euro. De penningmeester licht de totstandkoming van het 
resultaat toe. De kascommissie adviseert aan de leden om in te stemmen met de 
voorliggende jaarrekening en de penningmeester voor het jaar 2007 decharge te 
verlenen. De leden stemmen unaniem in met dit voorstel.  

  
5. Vaststellen kascommissie voor jaarrekening 2008. 
 Gerrit van Veen en Karlijn Verwijmeren worden door de leden gekozen als leden van 

de kascommisssie 2008.  
 
6. Kandidaatstelling afdelingsbestuur 

Vanwege het aflopen van de eerste termijn stellen de voorzitter Henk Beerten en 
penningmeester Richard Mekking zich herkiesbaar voor een tweede termijn. Zij 
lichten hun motivering toe en uit de zaal worden enkele vragen gesteld. De 
verkiezingsprocedure wordt door de secretaris toegelicht waarna tot stemming is 
overgegaan. De uitslag is als volgt: 
 
 
Verkiezingen:  
Henk Beerten:  GEKOZEN met 14 stemmen voor / 0 stemmen tegen 
Richard Mekking:  GEKOZEN met 12 stemmen voor / 2 stemmen tegen 
 
 

 



 

7. Korte vooruitblik komend seizoen.  
 De fractievoorzitter geeft kort aan wat de behaalde resultaten zijn geweest in de 

afgelopen maanden en wat de speerpunten voor de komende tijd zullen zijn. Dit is 
onder andere studentenhuisvesting (hierover wordt een politiek café georganiseerd 
op vrijdag 19 september 2008) en de fietsvriendelijkheid in het centrum. Vervolgens 
geeft het bestuur aan wat voor activiteiten de komende maanden uitgevoerd gaan 
worden. Er zijn onder andere plannen voor een nieuweledenavond (11 juni 2008), 
een vervolg op de masterclass en een masterclass II (voor diegene die op de 
verkiezingslijst willen staan), de netwerkavond D66 Serveert en het organiseren van 
een zestal debatavonden, en wel voor elke richtingaanwijzer één. Het eerste debat 
staat in oktober gepland. Kortom, houd de agenda van www.d66nijmegen.nl in de 
gaten.  
 

8. Rondvraag 
 Gerrit van Geen vraagt of de leden hem en Ton de Jong alsnog met terugwerkende 

kracht moeten kiezen als lid van de kascommissie voor het jaar 2007. Dit gebeurt 
alsnog en alle leden stemmen unaniem in.  

 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering af om 21.05 uur. 

 

http://www.d66nijmegen.nl/
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