Notulen
Betreft:
Algemene Afdelingsvergadering (AAV)
gehouden op: 20 oktober 2016
in:
Hotel De Borgh, te Zevenbergen.

1.

Mededelingen

• De secretaris, Ben van der Aa, is vanwege ziekte afwezig. Huib de Korte zal de notulen voor zijn
rekening nemen.
• Afwezig met afmelding: M. van Haastere, Harm Jan Volkers, Tiemen Verhoeks, Rolf de Boer. Lieke
van Beers; Peter Mul heeft tijdens de vergadering aangegeven dat vanwege uitloop andere
bijeenkomst hij niet meer aanwezig zal zijn bij de AAV.
• Vanwege de nieuwe afdeling Etten-leur-Moerdijk heeft er een “Tour de Moerdijk”
plaatsgevonden, om D66 in de gemeente Moerdijk zichtbaar te laten zijn en te horen wat er leeft
in de kernen. Dit is zeer waardevol gebleken.
• Op uitnodiging van de Statenfractie hebben D66-leden een bezoek kunnen brengen aan het
provinciehuis in Den Bosch. Dit was de moeite waard. De tweede gelegenheid is op 2 december
2016. Aanmelden kan nog.
• 29 en 30 oktober 2016 vindt het jubileumcongres (D66 50 jaar) plaats.
• In kader van 50 jarig bestaan zal er in Etten-Leur een campagne-activiteit plaatsvinden in
november 2016.
• De wethouder van Etten-Leur, Ron Dujardin, benoemt vanuit zijn rol een aantal aandachtspunten:
- Ondanks het mooie initiatief ‘Tour de Moerdijk’ moet nog hard gewerkt worden om D66 in beeld
te krijgen bij Moerdijk.
- In het kader van de ‘Week van de Duurzaamheid’ is er een geslaagde thema-avond geweest, en
is het Markenlandcollege in de aandacht gezet als duurzame school. Duurzaamheid is juist een
onderwerp dat zowel in Etten-leur als ook in Moerdijk gezamenlijk opgepakt kan worden om D66
in beeld te krijgen.
- Binnenkort verschijnt de begroting van Etten-leur in digitale vorm; dit zal de toegankelijkheid
voor de inwoners vergroten.

2.

Vaststelling Notulen AAV van 3 maart 2016

3.

Verslag Kascontrolecommissie

4.

Begroting 2017

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

De Kascontrolecommissie, bestaande uit Ron Dujardin en Carola Groenen, heeft geen
onrechtmatigheden of onvolkomenheden geconstateerd in de financiële huishouding van de afdeling.
De kascommissie geeft aan dat de afdeling een gezonde begroting heeft met het oog op de
verkiezingen.

De penningmeester, Piet Freijee, licht (de uitgangspunten voor) de begroting 2017 toe. Naar
aanleiding van deze toelichting zijn er, afgezien van een aantal vragen ter verduidelijking, geen
nadere aspecten aan de orde gesteld.
De vergadering stelt de begroting 2017 vast.

5.

Afdelingsreglement; wijziging

Het afdelingsreglement dient periodiek tegen het licht gehouden te worden, en opnieuw ter
vaststelling aangeboden te worden aan de afdeling ter vaststelling.
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Naan aanleiding van het ontstaan van de afdelingen Moerdijk en Etten- Leur op 3 maart 2016 (AAV)
dient de naamgeving van de afdeling in het afdelingsreglement te worden aangepast, alsmede het
verkiezingsgebied uitgebreid te worden van Etten-Leur naar Etten-Leur en Moerdijk. Het betreft
wijzigingen in artikel 1, 2 en 3 van het afdelingsreglement.
De vergadering stemt in met de (administratieve) wijziging van ‘afdeling Etten-Leur’ in ‘afdeling
Etten-Leur /Moerdijk’, alsmede met wijziging van het verkiezingsgebied Etten-Leur in het
verkiezingsgebied Etten-Leur/Moerdijk, zoals van toepassing op artikel 1, 2 en 3 van het
Afdelingsreglement .
Naar aanleiding van besluiten op het landelijke congres van april 2016 is het landelijke reglement
aangepast, en heeft landelijk D66 een nieuw model-reglement voor lokale afdelingen. Dit heeft
consequenties voor het lokale reglement, dat tevens herzien kan worden op basis van het nieuwe
model-Afdelingsreglement dat het landelijke bestuur heeft opgesteld. 27 oktober 2016 vindt er een
bijeenkomst plaats met bestuur, fractie en een vertegenwoordiging van het regionale en landelijke
bestuur, om aanpassingen toe te lichten.
De inhoudelijke aanpassing van het Afdelingsreglement zal bij de volgende AAV ter vaststelling
worden aangeboden. Hiertoe zal de versie van het Afdelingsreglement, met zichtbaar gemaakte
aanpassingen, tijdig worden voorgelegd aan de leden, zodat zij voldoende tijd hebben om kennis te
kunnen nemen van de wijzigingen.

6.

Verkiezing bestuursleden

De voorzitter licht toe dat de bezetting van het bestuur om diverse redenen versterking kan
gebruiken. Met name richting de Gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt veel waarde gehecht aan
continuïteit binnen het bestuur. Tevens treden Win Mol, als algemeen bestuurslid, en Piet Freijee, als
penningmeester (na 21 jaar!), terug uit het bestuur. Hierdoor is er ruimte voor vacatures in bestuur.
Piet en Wim zijn door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun inzet.
Nu Etten-Leur en Moerdijk één afdeling vormen, is Geert Wiers met de instemming van de aanwezige
leden tijdens de AAV van 3 maart 2016 als bestuurslid ad interim toegetreden, met de aankondiging
dat hij zich ( net zoals andere leden) in de AAV van het najaar 2016 formeel kan kandideren tijdens de
verkiezing van bestuursleden.
Er hebben twee leden zich gekandideerd: Geert Wiers en Eva van Engelenhoven.
De voorzitter licht de kandidatuur toe, mede in het licht van de te verdelen taken in het bestuur.
N.a.v. deze toelichting wordt de opmerking vanuit de leden geplaatst dat het waarderen van de
kandidaten door het bestuur, èn deze waardering tevens voorafgaand aan de verkiezing uit te dragen
naar de AAV, niet juist is. Alle leden kunnen zich kandideren, ongeacht hun kwaliteiten. De voorzitter
geeft aan dat het niet de bedoeling was dat de toelichting kwalificerend over kwam, en zegt toe in het
vervolg hier nadrukkelijk rekening mee te houden.
Beide kandidaten hebben zich voorgesteld, waarna stemming heeft plaatsgevonden.
De vergadering stemt in met toetreding van de volgende twee bestuursleden: Geert Wiers en
Eva van Engelenhoven.
De voorzitter geeft aan dat Geert Wiers het penningmeesterschap van Piet Freijee per heden zal
overnemen.

7.

Voorbereidingen GR 2018

De voorzitter licht de activiteiten toe, die van belang zijn voor de aanstaande
gemeenteraadsverkiezing.
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-

Voor deelname aan de Programmacommissie is tijdens en na de AAV van 3 maart een oproep
gedaan. De Programmacommissie bestaat nu uit de volgende leden: Huib de Korte (VZ), Ron
Dujardin, Jurriën Cerneus, Gert-Jan Koevoets, Geert Wiers. Er is nog ruimte voor een lid uit de
contreien van de gemeente Moerdijk, zodat een evenredige vertegenwoordiging ontstaat. De
Programmacommissie komt 1 november 2016 voor het eerst bijeen.
- De zichtbaarheid en bekendheid van D66 in Moerdijk dient vergroot te worden. Gedacht wordt
aan bijvoorbeeld een thema-avond met relevantie voor Moerdijk.
- Er wordt door het bestuur een stappenplan gemaakt met data richting verkiezing, en kenbaar
gemaakt aan de leden. Uiterlijk bij de volgende AAV wordt het stappenplan voor de
gemeenteraadsverkiezing 2018 wordt dit gedeeld met de leden.
- Alle leden hebben de mogelijkheid om zich op de lijst te laten zetten, juist ook als lijstduwer. Hoe
meer lijstduwers, des te beter dat is voor herkenbaarheid en aantal stemmen. Elke stem telt!
Aandachtspunt vanuit de leden: publiceren van evenementen (bijvoorbeeld ook een AAV) via het
brede netwerk van social media kan beter. De algemene wens wordt uitgesproken om beter en vaker
zichtbaarheid te zijn via social media.

8.
-

-

-

Rondvraag

Voorbereiding vergadering Geconstateerd wordt dat de agenda voor de AAV weinig informatie
biedt over de strekking en het doel van een agendapunt, waardoor de leden zich onvoldoende
kunnen voorbereiden op de vergadering.. de voorzitter belooft verbetering voor de volgende keer.
D66 in de regio Door onder meer de ontwikkelingen in de fractie van Roosendaal en signalen uit
Halderberge wordt de wens uitgesproken richting bestuur om snel contact op te nemen met D66
in de zgn. D-6 gemeenten. Na discussie over risico’s en kansen wordt afgesproken dat het bestuur
dit jaar contact zal opnemen met D66 in Halderberge, Rucphen en Roosendaal, met als doel een
oriënterend gesprek over mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning van elkaar richting
de gemeenteraadsverkiezing van 2018.
Campagne Met de landelijke verkiezingen in 2017 zal de gemeente Moerdijk meegenomen
worden in de campagne-activiteiten van de Afdeling. De suggestie is gedaan om een
campagnecommissie op te stellen, die de PR doet voor zowel de landelijke als gemeentelijke
verkiezingen.

<<HdK
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