AGENDA AAV - 9 maart 2017
STATUS: VOOR TE LEGGEN AAN AAV

1.

Opening

2.

Vaststellen notulen AAV 20 oktober 2017

3.

Jaarverslag van het afdelingsbestuur

Toelichting:
De Secretaris (Ben van der Aa) zal een toelichting geven op de activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar, en zal een blik werpen op
komend jaar.

4.

Financiën
1. Verslag door de Kascommissie
2. Jaarrekening goedkeuren
3. Begroting 2017-2018 vaststellen

Toelichting:
De Penningmeester (Geert Wiers) zal een toelichting geven. Op basis van een positief verslag van de Kascommissie kan de Jaarrekening
goed gekeurd worden door de leden. Vervolgens dient de Begroting voor de komende periode vastgesteld te worden.
Gevraagd:
1. Kennisnemen van de Jaarrekening en de Begroting.
BESLUIT:
1. Goedkeuren Jaarrekening 2016
2. Vaststellen Begroting 2017
3. (Her)benoemen leden van de Kascommissie

5.

Jaarverslag fractie

Toelichting:
De fractievoorzitter (Erik Vissers) zal een toelichting geven op de activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar, en zal een blik werpen
op komend jaar.

6.

Verkiezing voorzitter

Toelichting:
De huidige voorzitter, Guido Buijs, heeft aangegeven in maart 2017 te willen stoppen met het voorzitterschap van afdelingsbestuur en als lid
van het bestuur. De vacature voor een nieuwe voorzitter is tijdig gepubliceerd, waarop de leden van de Afdeling konden reflecteren .
Gevraagd:
1. De kandidaat of kandidaten bevragen op hun motivatie, ambities en mogelijke rolinvulling.
BESLUIT:
1. Verkiezen van een nieuwe voorzitter van de D66-afdeling Etten-Leur/Moerdijk, door middel van een anonieme
meerderheidsstemming.

7.

Afdelingsreglement

Toelichting:
Het vigerende Afdelingsreglement is aan actualisering toe. Het nieuwe afdelingsreglement van de afdeling Etten-Leur/Moerdijk is
geactualiseerd op basis van
Standaard Afdelingsreglement Politieke Partij D66 (Congres mei 2016)
Huishoudelijk Reglement D66 (Congres mei 2016)
Beide documenten zijn te vinden op D66.nl
Voordat de AAV plaatsvindt kunnen leden van de afdeling amendementen indienen op het toegezonden concept, uiterlijk tot 20:00 op
dinsdag 7 maart 2017 via het e-mail adres van de secretaris, ben.vanderaa@d66etten-leur.nl
Gevraagd:
1. Kennisnemen van de geactualiseerde versie van het Afdelingsreglement voor de afdeling Etten-Leur / Moerdijk.
BESLUIT:
1. Vaststellen Afdelingsreglement afdeling Etten-Leur/Moerdijk, versie 1 ( maart 2017) onder intrekking van het huidige vigerende
Afdelingsreglement.

8.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stappenplan
Voortgang / situatie Moerdijk
SvZ Programmacommissie
SvZ Verkiezingscommissie / AAV: instemmen met de leden op voordracht van bestuur.
SvZ Wethouderscommissie / AAV: instemmen met de leden op voordracht van bestuur.
Instellingsbesluit Lijstadviescommissie GR2018

Toelichting:
De voorbereidingen voor GR2018 zijn al in gang gezet. De leden zullen worden bijgepraat over de noodzakelijke stappen, een globale
tijdsplanning, en de diverse commissies. De Programmacommissie is tijdens een vorige AAV al bemenst. Verder dient er een aantal formele
beslissingen genomen te worden om deelname aan GR2018 mogelijk te maken
Gevraagd:
1. Kennisnemen van de gevraagde besluitvorming (bijlage 9).
BESLUIT:
1. Instemmen met de besluiten zoals geformuleerd in de bijlage.

9.

Rondvraag / afsluiting

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Notulen AAV 20 oktober 2016
Huidig Afdelingsreglement afdeling Etten-Leur
Afdelingsreglement afdeling Etten-Leur/Moerdijk; ter vaststelling aangeboden.
Jaarverslag afdelingsbestuur 2016
Jaarrekening 2016, ter goedkeuring aangeboden
Begroting 2017, ter vaststelling aangeboden
Jaarverslag fractie 2016
Stappenplan GR2018
Besluitvorming GR2018, ter vaststelling aangeboden

