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Aanwezig: 9 stemgerechtigde leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld. Punt 7 vervalt: Alexander Pechtold 
was op het laatste moment verhinderd vanwege een andere 
activiteit die in deze (campagne)tijd voorrang kreeg. Jasmijn Ross (kandidaat voor de 
provinciale staten) kon helaas wegens ziekte ook niet aanwezig zijn.  
 
Namens de fractie zijn Duco Bodewes en Jeroen Bijl aanwezig. Liesbeth van den 
Broek zit in het buitenland, evenals Tobias van Elferen. Maarten Dijk is wegens 
familieomstandigheden verhinderd. 
 

2. Notulen vorige ALV (12 september 2006) 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Kandidaatstelling Sophie Molema 
Sophie Molema stelt zich kort voor en geeft aan waarom zij graag lid wil worden van 
het bestuur. Zij loopt sinds oktober 2006 ‘stage’ in het bestuur. 
 
Verkiezingen: unaniem. 
 

4. Terugblik verkiezingen en campagne Tweede Kamer 2006 
Wim Pelgrim (campagnecoördinator) blikt terug op de campagne. Er zijn 
‘plakploegen’ actief geweest voor het plakken van posters op de verkiezingsborden. 
Middels financiële ondersteuning vanuit het landelijk bureau zijn 26.000 flyers 
verspreid. 
 
Fatma Koser Kaya is op bezoek geweest (‘Route 66’) bij de moskee aan de 
Vondelstraat. Dat was een geslaagd bezoek. De campagnebus is – met enkele 
kandidaten uit de Top10 van de lijst – aanwezig geweest bij de Zevenheuvelenloop 
en ook toen is er flink geflyerd.  
 
Namens het bestuur dank aan allen die hebben meegewerkt aan de campagne. Het 
resultaat was dat de daling in D66-stemmers in Nijmegen lager was dan landelijk.  
 
De permanente campagne blijft lopen. Iedere laatste zaterdag van de maand staat 
de partij bij het Koningsplein met een (actuele) stelling. 
 
Momenteel is de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten Gelderland 
gaande. De posters zijn geplakt door een bedrijfje dat voor een zeer acceptabel 
bedrag de verkiezingsborden beplakt. Er gebeurt veel op het laatste moment zodat 
het voor onze afdeling niet altijd (tijdig) duidelijk is welke activiteiten er zijn, wat voor 
materiaal er beschikbaar is, enz.  Daardoor komt de campagne nogal amateuristisch 
over. Er zijn geen concrete verzoeken of aankondigen geweest waar onze afdeling 
mee aan de slag kan of kon.  
 



 

5. Financiën 
De penningmeester licht de stukken toe. In 2006 is besloten om het verkiezingsfonds 
en de afdelingsbegroting in elkaar te schuiven. Daardoor zien de stukken over 2005 
er anders uit dan over 2006. Het verkiezingsfonds is ‘gelabeld’ geld dat is bestemd 
voor de campagne (ook de permanente campagne valt daaronder).  
 
Een paar vragen over de stukken worden beantwoord. 
 
Tijdens de vorige ALV is een kascommissie samengesteld. Deze bestond uit Lennart 
Joosten en Piet Klein. Piet Klein heeft zijn lidmaatschap echter opgezegd. Het 
bestuur heeft besloten om Ton de Jong te verzoeken om zitting te nemen in de 
kascommissie. Het bestuur stelt de ALV voor om (met terugwerkende kracht) in te 
stemmen met zijn benoeming. De ALV gaat hiermee akkoord.  
 
De kascommissie brengt verslag uit (verklaring is als bijlage aan deze notulen 
gehecht). Ten aanzien van 2006 wordt voorgesteld de stukken vast te stellen en de 
penningmeester décharge te verlenen. Ten aanzien van het boekjaar 2005 wordt 
geadviseerd de stukken vast te stellen en de penningmeester décharge te verlenen. 
De ALV stemt met dit advies van de kascommissie in. 
 

6. Toelichting fractie 
Duco Bodewes geeft als fractievoorzitter een toelichting op de stand van zaken. Het 
jaarplan voor 2007 is onlangs vastgesteld. Dat jaarplan kent een aantal speerpunten 
en doelgroepen. D66 Nijmegen werd na de gemeenteraadsverkiezingen als 
“vernieuwend” gezien door andere partijen en door de media. Dat kwam omdat er 
een nieuwe fractie was en omdat D66 Nijmegen tegen de landelijke trend in winst 
had geboekt in Nijmegen.  
 
Een van de doelstellingen voor 2007 is om regelmatig op straat te blijven staan. Door 
een stelling aan het winkelend publiek voor te leggen, kan de fractie toetsen of iets 
wel of niet leeft binnen Nijmegen. 
 
Het zou mooi zijn als er per jaar twee debatavonden worden georganiseerd. 
Daarvoor is het ook noodzakelijk dat er leden geactiveerd worden. 
 

7. W.v.v.t.k. 
Wordt er iets gedaan met nieuwe leden? Het zou goed zijn om nieuwe leden uit te 
nodigen voor een kennismaking. 
 
Leden die graag een keer meedoen met onze straatactie op zaterdagmiddagen 
kunnen zich melden bij Wim Pelgrim. 
 

8. Sluiting 
De vergadering wordt om 21.38u gesloten. 
 
 


