Rijk van Nijmegen
Verslag Algemene Ledenvergadering D66 Rijk van Nijmegen van 4 november 2014
Locatie: Kulturhus, Beek
Aanwezig: 48 leden
Voorzitter: Walther Verhoeven
Verslag: Stef van den Bergh
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, Walther Verhoeven, opent de vergadering om 20.08 met een korte inleiding van de
vergadering.
2. Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat de penningmeester nog niet aanwezig is in verband met de
uitgelopen begrotingsbehandeling van de gemeente Beuningen. Tevens hebben enkele
leden zich met kennisgeving afgemeld voor de ALV.

Annemarie Sprockereef en Han Demmers stellen zich beschikbaar voor de Kascommissie

Esther Dauphin, Rob Jetten en Maaike Borsboom stellen zich beschikbaar voor de ad hoc
verkiezingscommissie voor deze avond.

Er worden vervolgens enkele aankomende activiteiten toegelicht. Stan Hellegers deelt mee
dat er op 10 november een amendementenavond is georganiseerd waar gezamenlijk het
concept-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezing onder de loep wordt
genomen. Anne-Margreet van Putten vult als mede-organisator aan wat leden hiervoor al
kunnen voorbereiden. Frank Pijnenburg kondigt de eerstvolgende gezamenlijke
werkgroepenavond aan die op 18 november georganiseerd wordt.

Rob Jetten stelt voor dat de aanwezige nieuwe fractievolgers zich even toelichten. Zij
lichten hun portefeuilles kort toe.
3. Vaststellen vorige verslag ALV van 25 maart 2014
Het verslag van de vorige ALV wordt ter goedkeuring voorgelegd. Leon Wesdijk merkt op dat
stemwaardes zijn toegekend bij de verkiezing van de 3 nieuwe algemene bestuursleden. Dit staat
niet zo in het verslag en hij ziet dit graag in het verslag gecorrigeerd. Met deze opmerking wordt
het verslag door de ALV goedgekeurd.
4. Update D66 Berg en Dal in het kader van verkiezingen
De ALV is dit keer georganiseerd in Beek in het kader van de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeente op 19 november. De aanwezige kandidaten van D66
Berg en Dal, Marnix Kuling, Gerhard Boot, Evert Ruiter, Perry Timmer en Leo de Bruijn, stellen zich
kort voor aan de ALV. Zij lichten ook kort de stand van zaken toe rondom de
gemeenteraadsverkiezingen. Perry Timmer gaat daarbij wat dieper in op de campagne tot nu toe.
De aankomende campagne-activiteiten worden doorgenomen en er volgt een vruchtbare
uitwisseling van ideeën en ervaringen rondom campagnes.
5. Presentatie bestuurskandidaten en verkiezingen
Er zijn twee posities vrij gekomen binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen. Penningmeester
Hans Driessen moet stoppen in verband met zijn benoeming tot wethouder namens D66 in
Beuningen. Voorzitter Walther Verhoeven stopt vanwege zijn drukke nieuwe baan.
Er hebben zich drie kandidaten gemeld voor de vrijgekomen functies. Twee leden kandideren zich
voor de functie van voorzitter. Eén lid kandideert zich voor de penningmeester-functie.
Achtereenvolgens stellen Marian van Kraaij, Tom Smit (beide kandidaat-voorzitter) en Olaf
Michielse (kandidaat-penningmeester) zich voor door middel van een korte pitch van 2 minuten.
Ieder krijgt enkele vragen over motivatie en achtergrond.
Secretaris Stef van den Bergh licht vervolgens de stemprocedure toe waarna stemming volgt. Leon
Wesdijk geeft op dit punt aan dat hij graag van tevoren ook digitaal een korte toelichting over de
kandidaten had ontvangen. Hier zal bij een volgende bestuursverkiezing aandacht voor zijn. Na het
stemmen wordt er een korte pauze ingelast tot 21.20 waarin de stemmen worden geteld.
6. Begroting 2015
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Aanvankelijk zou de behandeling van de begroting voor de pauze plaatsvinden, maar de
vertrekkend penningmeester Hans Driessen was op dat moment nog afwezig. Inmiddels is hij wel
aanwezig en kan hij de begroting voor 2015 toelichten.
Hans start zijn toelichting met de algemene bevinding dat de afdeling er financieel goed voor staat.
Er is voldoende geld om activiteiten te verrichten de komende jaren, die D66 lokaal beter onder de
aandacht brengen en tegelijk te sparen voor de campagne.
Dit jaar is in de begroting opgenomen dat we als afdeling vrijwillig af willen zien van de bijdrage
die we jaarlijks krijgen van het landelijk bestuur van D66 van 5 euro per lid (op dit moment ca.
3000 euro). De reden hiervoor is dat het landelijk bestuur meer middelen nodig heeft voor de
benodigde professionelere ondersteuning van de partij. Dit voorstel wil de penningmeester expliciet
aan de ALV voorleggen.
Er komt een eerste vraag of het niet simpeler is om bedrag wel te incasseren en te bewaren voor
eventuele gerichte budgetverzoeken vanuit het landelijk bestuur. De penningmeester geeft aan dat
het vrijwillig afzien van de bijdrage simpeler en eerlijker te vinden. Vervolgens wordt de vraag
gesteld wat andere grote afdelingen doen. Wij zouden dit als afdeling Rijk van Nijmegen niet als
enige moeten doen. Enkele andere leden vullen daarop aan dat met de raadsleden in Nijmegen
juist een behoorlijk forse afdrachtregeling is afgesproken. Dit is de reden waarom de afdeling er
financieel goed voor staat. Het zou dan scheef zijn als Nijmegen dan als enige afdeling deze
vrijwillige bijdrage aan het landelijk bestuur doet.
Olaf Michielse geeft als antwoord hierop aan dat hij in zijn contacten bij andere afdelingen en het
landelijk bestuur de indruk heeft gekregen dat er bij de grote afdelingen (G7) veel bereidheid is om
hier aan mee te werken de komende jaren. Wel is men terughoudend om hier een permanente
regeling van te maken. De bijdrage is hard nodig om landelijk de bestuursondersteuning te
professionaliseren. Ook fractievoorzitter van D66 Nijmegen, Rob Jetten, bevestigt dat grote
afdelingen deze lijn ondersteunen. Zodoende kan geconstateerd worden dat er brede steun is voor
deze keuze.
Er volgen nog enkele vragen en opmerkingen over andere posten in de begroting. Het budget voor
permanente campagne is verruimd in verband met het wijkactieplan dat later op de avond
gepresenteerd wordt. Nieuw is ook dat de omliggende gemeenten ieder een eigen budget krijgen.
Dit is in het leven geroepen om te voorkomen dat de fracties in de kleinere gemeenten steeds voor
iedere kleine besteding een declaratie bij de penningmeester moeten indienen. Het gaat om een
beperkt budget om deze zaken sneller te regelen. De laatste vraag die wordt gesteld gaat over de
afdrachten. Steunfractieleden en fractievolgers hoeven geen afdracht te doen omdat hun
inkomsten uit het werk voor D66 al erg beperkt zijn.
De penningmeester sluit de begrotingsbehandeling af met de opmerking dat we financieel een goed
jaar hebben gedraaid en nog steeds een aanzienlijke reserve hebben ondanks de forse uitgaven in
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De begroting 2015 wordt in stemming gebracht en
aangenomen door de ALV.
7. Bekendmaking uitslag en afscheid vertrekkende bestuursleden
Na de behandeling van de begroting wordt overgegaan tot de bekendmaking van de uitslag van de
verkiezing. De voorzitter van de stemcommissie, Maaike Borsboom, maakt de uitslag bekend:
Voor de functie van penningmeester was 1 kandidaat. Er zijn 46 stemmen uitgebracht, waarvan 46
stemmen voor en 0 tegen. Daarmee is Olaf Michielse unaniem gekozen tot nieuwe penningmeester.
Voor de functie van voorzitter waren 2 kandidaten. Er zijn wederom 46 stemmen uitgebracht. 30
eerste voorkeursstemmen zijn uitgebracht voor Tom Smit. 14 eerste voorkeursstemmen zijn
uitgebracht voor Marian van Kraaij. 2 stembriefjes waren blanco. Daarmee is Tom Smit verkozen
tot nieuwe voorzitter van de afdeling D66 Rijk van Nijmegen. Hij belooft dat de afdeling in 2018
ministens 800 leden heeft.
Willem Jan van Lokven voert tot slot het woord om de vertrekkende bestuursleden, Walther
Verhoeven en Hans Driessen, te bedanken voor hun inzet.
8. Presentatie beleidsplan
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De afgelopen maanden heeft het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen gewerkt aan het opstellen
van een beleidsplan. Stan Hellegers presenteert dit beleidsplan tijdens de ALV. Het doel van het
beleidsplan is het vaststellen en concretiseren van doelen voor het bestuur.
De huidige situatie is positief. D66 Rijk van Nijmegen is 1 van grootste afdelingen van D66 in
Nederland. Afgelopen tijd zijn successen behaald tijdens verkiezingen, de afdeling is financieel
gezond en sterke betrokkenheid van leden op het inhoudelijk vlak (vooral via het
werkgroepensysteem). Er zijn ook uitdagingen, zoals: verkiezingen winnen in fusiegemeente MUG,
vergroten van aantal actieve leden, verbreden van aanbod verenigingsactiviteiten en het verbreden
van de inkomstenbasis.
Alle uitdagingen samengevat luidt het strategisch doel als volgt: De afdeling Rijk van Nijmegen wil
een robuuste organisatie ontwikkelen die mensen en groepen samenbindt, binnen en buiten de
vereniging. Dit is waar wij tot en met 2016 expliciet voor gaan. Vanaf dan gaat steeds meer
aandacht naar voorbereidingen voor een succesvolle gemeenteraadsverkiezing in 2018.
Uitgangspunten daarbij zijn: aansluiting met regio Gelderland en landelijk bestuur versterken,
leden stellen we centraal. Rol van het bestuur is daarbij stimuleren en faciliteren. Hierover legt het
bestuur ook verantwoording af. Voorwaarden voor succes in deze ambitie zijn de volgende
randvoorwaarden: ambities focussen, sterke aandacht voor ledenwerving, ledenbinding en
ledenactivering en boven alles plezier!
Beleidsprioriteiten zijn gegroepeerd: ledenmanagement, organisatiestructuur en processen,
fondsenwerving, campagne & communicatie, digitalisering en een degelijk financieel beleid. Er
volgen enkele vragen en opmerkingen vanuit leden. Volgende ALV wordt teruggekoppeld in
hoeverre vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot ambities in het beleidsplan.
9. Presentatie wijkactieplan
Tobias van Elferen licht het nieuwe plan toe om de zichtbaarheid van D66 in de wijken in Nijmegen
te vergroten toe. Het idee is om gezamenlijk als fractie, werkgroepen en campagneteam enkele
keren per jaar (in principe 3 keer) 1 week aan 1 wijk aandacht te besteden door middel van
diverse activiteiten, canvassing en op diverse plekken in discussie met bewoners te gaan. Veel
mensen zijn hierbij nodig. Daarom oproep om hierbij te helpen. Het plan wordt enthousiast
ontvangen.
10. Rondvraag en sluiting
Kristie deelt mee dat er supporting Sunday wordt georganiseerd voor de verkiezingscampagne voor
de Provinciale Staten in maart 2015. Mensen met spullen voor veiling kunnen zich bij Kristie
melden. Ook is iedereen welkom om naar de veiling op supporting Sunday te komen op 23
november in Cafe de Kroeg in Arnhem.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.21.
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