VERSLAG AAV 20180508

STATUS: CONCEPT

1.

Opening/Mededelingen

De leden Huib de Korte en Thomas Kalis hebben bericht te zijn verhinderd.
Leden uit de gemeente Moerdijk zijn verhinderd ivm coalitieonderhandelingen in Moerdijk.

2.

Vaststellen agenda

Peter Mul stelt voor de agendapunten 6 en 7 te wisselen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

3.

Vaststellen notulen AAV 7 december 2017

In agendapunt 2 van het verslag wordt het volgende vermeld: "Gert-Jan Koevoets heeft ook om spreektijd gevraagd maar ziet af van
spreektijd, en ziet bovendien in het voorstel over de bestuurssamenstelling de vragen in zijn brief afdoende beantwoord zodat zijn brief niet
verder behandeld hoeft te worden." GertJan Koevoets stelt voor het woord "afdoende" te vervangen door "niet beantwoord". De vergadering
gaat hiermee akkoord.

4.

Jaarverslag van het afdelingsbestuur

Door enkele aanwezigen wordt enige zorg geuit met betrekking tot ledenwerving. Deze kwestie zal binnen het bestuur aan de orde worden
gesteld.

5.

Financiën

De jaarrekening wordt aangenomen, evenals de jaarrekening en de begroting over 2018.
Bij de volgende AAV zal een nieuwe kascommissie worden gekozen en ingesteld.

6.

Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR2018)

Onder begeleiding van Bas Evegaars (afgevaardigd door het regiobestuur) worden de volgende conclusies getrokken:
Te weinig mensen 'op straat', leden onvoldoende betrokken
Draaiboek ontbrak
Negatieve stemming, wellicht (mede) veroorzaakt door bestuursperikelen
Adviezen:
Permanent campagne voeren
Meer thema-avonden
'Speed-daten' KSE herhalen
Meer en vooral eerder filmpjes publiceren
Guido Buijs merkt op dat D66 bij GR2014 (waaraan GroenLinke niet deelnam) 13,75 procent van de stemmen werd behaald, bij GR2018
(mét deelname van GroenLinks) 8 procent, een percentage dat Vrijdag nauwkeurig overeenkomt met de landelijke resultaten.

7.

Bestuursverkiezing

GertJan Koevoets had zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap maar trekt tijdens de vergadering zijn kandidatuur in. Het interimbestuur wordt in functie gekozen, waarbij Alja Wiers wordt gekozen in de functie van penningmeester.

8.

Permanente campagnecommissie

De vergadering besluit tot het instellen van een Permanente Campagnecommissie.

9.

Samenwerking regio West-Brabant

De vergadering stemt in met de voorbereidingen tot een samengaan van de D66 afdelingen Etten-Leur/Moerdijk, Rucphen en Roosendaal
en de D66 leden in de gemeente Halderberge. Inmiddels hebben die afdelingen zich hierover ook positief uitgesproken. Het regiobestuur
heeft de regie en verwacht mag worden dat in het eerste kwartaal van 2019 een samengang wordt geconcretiseerd.

10.

Rondvraag / afsluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering.

