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Verslag Algemene Ledenvergadering D66 Rijk van 
Nijmegen van 25 maart 2014 
 
Locatie: Wijkcentrum Villanova, Nijmegen 
 
Aanwezig: 51 leden 
Voorzitter: Walther Verhoeven 
Verslag: Stef van den Bergh  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.08 met felicitaties voor het geweldige resultaat van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De agenda wordt als zodanig 
vastgesteld. Anne-Margreet van der Putten, Anita Bootsman en Rachid El Hafi stellen zich 
kandidaat voor de ad hoc verkiezingscommissie op deze ALV.  
 

2. Verslag algemene ledenvergadering 16-11-2013 
Walther merkt bij de notulen van de ALV van 16 november op dat het niet in het 
afdelingsreglement hoeft te worden opgenomen dat alleen leden uit betreffende gemeente 
over het verkiezingsprogramma en de kandidaten mogen stemmen. Dit blijkt namelijk al in 
het huishoudelijk reglement van D66 te staan. Met deze opmerking wordt het verslag van de 
vorige ALV per acclamatie aangenomen. 
 

3. Jaarrekening 2013 
Penningmeester Hans Driessen licht de jaarrekening over 2013 toe. Door grote inspanning 
van diverse leden zijn er veel donaties ontvangen in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling is mede dankzij deze donaties nog altijd financieel 
gezond.  
 
De donaties boven de 1000 euro per jaar moeten voortaan op de website worden vermeld. 
Dat betreft nu alleen de wethouders en raadsleden uit Nijmegen en Wijchen in verband met 
hun maandelijkse afdrachten.  
 
Rachel Brouwer licht namens de kascommissie de visie op de jaarrekening toe en geeft aan 
over het algemeen tevreden te zijn. De penningmeester wordt decharge verleend en de 
jaarrekening wordt per acclamatie aangenomen. 
 

4. Instellingsbesluit Permanente Programma Commissie 
Alexander van der Graaff licht namens de PPC het vernieuwde instellingsbesluit van de PPC 
toe. Op basis van een evaluatie van het functioneren van de werkgroepen in de afgelopen 4 
jaar is dit besluit opgesteld. In het stuk komen de nieuwe structuur, doelen, rol van de PPC, 
relatie met raadsleden en werkgroependagen aan bod. Op 17 april is er een 
aftrapbijeenkomst voor de werkgroepen nieuwe stijl.  
 
Er volgt na de presentatie enige discussie over de inhoudelijke keuzes van de 
werkgroepenindeling. Naar aanleiding van deze discussie worden er echter geen concrete 
wijzigingen in het plan opgenomen. Het instellingsbesluit van de PPC wordt per acclamatie 
aangenomen door de ALV. 
 

5. Verkiezingsprogramma Berg en Dal 
Evert Ruiter en Perry Timmer behandelen tijdens de ALV het verkiezingsprogramma van 
D66 Berg en Dal. Zij gaan daarbij vooral in op de wijze van totstandkoming van dit 
programma. Hiervoor is het verkiezingsprogramma van D66 Nijmegen als framework 
gebruikt.  
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Inzet waarmee D66 Berg en Dal de verkiezingen in gaat: Nog meer focus op toerisme, 
ruimte voor ondernemers bieden, gezonde financiën en investeren in bereikbaarheid (ook 
digitaal).  
 
De presentatie wordt afgesloten met een boodschap van vertrouwen in een goede 
verkiezingsuitslag. Het kiezerspotentieel is al goed in beeld, maar het is soms lastig om als 
oud-D66 Ubbergen ook in de andere gemeenten die opgaan in de fusiegemeente 
(Groesbeek, Millingen aan de Rijn) voet aan de grond te krijgen. Niettemin staat vertrouwen 
in een goede uitslag voorop. Het verkiezingsprogramma wordt per acclamatie door de ALV 
goedgekeurd. 
 

6. Presentatie nieuwe bestuursleden  
Walter Verhoeven introduceert de bestuursverkiezingen en vraagt Leon Wesdijk de precieze 
stemprocedure toe te lichten. Achtereenvolgens lichten Stef van den Bergh (secretaris), 
Natalie Brockotter (algemeen bestuurslid), Stan Hellegers (algemeen bestuurslid), Tjerk 
Noordraven (algemeen bestuurslid) en Frank Pijnenburg (algemeen bestuurslid) hun 
kandidatuur toe. Na deze presentaties volgt de stemming. In de pauze worden de stemmen 
door de verkiezingscommissie geteld. 
 

7. Dankwoord voor (oud-) wethouders, fractieleden, campagneleiders en 
bestuursleden 

De vergadering wordt na de pauze hervat met een bijzonder bedankmoment voor enkele 
leden die zich in de afgelopen jaren hard hebben ingezet voor D66 en nu stoppen danwel op 
een andere manier doorgaan als actief lid van D66. Achtereenvolgens worden door Walther 
Verhoeven de vertrekkende wethouders Henk Beerten en Bert Jeene van harte bedankt voor 
hun tomeloze inzet in het college van B&W de afgelopen vier jaar. Rob Jetten meldt dat 
beiden niet aanwezig kunnen zijn omdat zij informateur zijn in respectievelijk Tiel en Gouda.  
 
Daarna worden de vertrekkende Nijmeegse raadsleden Pieter de Wit en Anne-Margreet van 
der Putten heel erg bedankt voor hun inzet. Willem Jan van Lokven neemt het woord over 
om de campagnecoördinatoren van Nijmegen (Tobias van Elferen), Wijchen (Han Demmers) 
en Beuningen (Roel van Winssen) te bedanken. Walther Verhoeven gaat vervolgens verder 
met het bedanken van de vertrekkende bestuursleden: Betty de Vries, Leon Wesdijk en Thijs 
van Biljouw (niet aanwezig) voor hun bewezen diensten. 
 

8. Uitslag stemming nieuwe bestuursleden 
Anne-Margreet van der Putten deelt als voorzitter van de voor deze gelegenheid 
aangestelde verkiezingscommissie de uitslag van de bestuursverkiezingen mee:  
 
Er was 1 kandidaat voor de vrijgekomen functie van secretaris, namelijk Stef van den Bergh. 
Voor deze functie zijn 50 stemmen uitgebracht, waarvan 48 stemmen voor en 2 stemmen 
tegen. Daarmee is Stef van den Bergh verkozen tot secretaris van de afdeling. 
 
Voor de 3 vrijgekomen algemeen bestuurslid-functies waren er 4 kandidaten. Er zijn 51 
stemmen uitgebracht voor deze functies. De verkiezingscommissie heeft de totalen aan 
voor- en tegenstemmen bij elkaar opgesteld is tot de volgende gewogen uitslag gekomen: 
 

 Natalie Brockotter is met 88 stemmen verkozen tot algemeen bestuurslid 

 Frank Pijnenburg is met 74 stemmen verkozen tot algemeen bestuurslid  

 Stan Hellegers is met 66 stemmen verkozen tot algemeen bestuurslid  

 Tjerk Noordraven is met 58 stemmen niet verkozen tot algemeen bestuurslid 
 

9. Reflectie op verkiezingen met de lijsttrekkers 
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De lijsttrekkers van Nijmegen, Wijchen en Beuningen lichten ieder in 5-6 minuten de 
ervaringen in de afgelopen verkiezingsperiode toe en waar mogelijk wordt toegelicht wat de 
huidige stand van zaken is rond coalitievorming. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Na een korte rondvraag wordt de algemene ledenvergadering gesloten om 22.14 


