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Politieke Partij Democraten 66 

Document: Notulen 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering (ARV) / Algemene Afdeling Vergadering (AAV)  
Van:  L.P.T. Stam 
Afdeling: Noord-Holland / Amsterdam 
Locatie: De Stoomhal in Pakhuis Hollandia 

Pakhuisplein 44 
1531 MZ Wormer  

Datum:  21 januari 2017 om 10:00uur 
Aanwezig: Zie bijlage presentielijst 
 

Agendapunt Bespreking 

 Inloop 09:30-10:00 Inloop 
 

1 Opening De vergadering wordt geopend om 10:10 door voorzitter van het Regiobestuur 
Jeroen van Spijk. 
 

2 Welkom en Notulen 
eerdere ARV's 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en behandeld de notulen van de 
vergaderingen van 25 juni 2016 en 12 september 2016. Beide worden 
aangenomen. 
 

3 Oproep en 
bekendmaking 
vacature bestuur 

Voorzitter Jeroen van Spijk geeft een introductie over de geopende vacature voor 
het Regiobestuur. De vacature staat open en er zijn momenteel twee 
aanmeldingen. Informatie over de vacature en de aanmelding is te vinden in de 
nieuwsbrief van december 2016 en op de website bij de stukken van deze 
vergadering. Na sluiting eind januari 2017 zal bij de ARV in het voorjaar de 
kandida(a)t(en) worden voorgedragen. Gezien de aanmeldingen, de grote 
hoeveelheid werk en de aflopende termijn van een van de bestuursleden wil het 
bestuur volgende ARV voorstellen om minimaal 2 nieuwe bestuursleden te 
benoemen.  
 

4 Benoeming 
kascommissie 

Voor de kascommissie voor het komende jaar hebben zich 3 kandidaten gemeld. 
Dit is een permanente commissie die ieder jaar opnieuw benoemd moet worden. 
De kandidaten hebben allen reeds gesproken met penningmeester Karim Talie. 
Het bestuur wil dan ook graag alle 3 de kandidaten voordragen voor de 
kascommissie.  
 
De leden zijn: 
- Harry van Zon 
- Loek Schmidt 
- Siefko Julius 

 
Harry van Zon geeft een introductie van de kascommissie en wat deze commissie 
reeds gedaan heeft als voorwerk in afwachting van de benoeming.  
 

5 Vaststellen nieuw 
Regioregelement 

Secretaris Léon Stam geeft aan dat het oude reglement is vervallen per eind 2016 
door het in werking treden van de nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement van 
D66 Landelijk in 2016. Er was in de nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement 
een overgangsregeling opgenomen welke afliep op 31 december 2016. Per deze 
ARV wil het Regiobestuur een geheel herzien reglement voordragen ter 
vaststelling. Het model reglement dat ter beschikking is gesteld door Landelijk is als 
basis genomen. Van het oude reglement zijn enkele gedeeltes weer in het nieuwe 
reglement ingewerkt. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwe zaken toegevoegd ter 
aanscherping.  
 
Uit de zaal wordt gevraagd wat de wijzingen zijn. Dit is echter te veel om op te 
noemen omdat het een algehele herziening betreft.  
 
Er wordt gevraagd naar diverse commissies zoals Wethouderscommissie (WHC) 
en Lijstadviescommissie (LAC), komt hier ook nog een voorstel voor? Deze 
commissies zijn onderdeel van de procedures in aanloop naar de verkiezingen. Er 
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is wel het een en ander opgenomen hierover, maar het bestuur komt separaat 
hiervan nog met een voorstel om de afdelingen te ondersteunen vanuit de regio. 
Het is de bedoeling om de regio in 6 tal gebieden op te delen en daar afdeling 
overschrijdende commissies in te stellen. Wel zijn afdelingen die iets zelf 
organiseren vrij dit te doen. Wellicht kunnen andere afdelingen juist ook aansluiten 
bij afdelingen die zelf al een commissie organiseren.  
 
Is de vergadering gesloten of openbaar, vandaag was een gesloten vergadering? 
In principe is de ARV altijd openbaar. Zo ook de ARV van vandaag. Echter door het 
karakter en aanmelden lijkt de vergadering van vandaag een gesloten vergadering 
maar is dat niet. Ook worden leden nadrukkelijk uitgenodigd en anderen niet.  
 

6 Vaststellen 
jaarrekening 2016 en 
verslag kascommissie 

Omdat het werk van de kascommissie nog niet afgerond is, wordt dit agendapunt 
verplaatst naar de voorjaars ARV. 

7 Vaststellen begroting 
2017 

Penningmeester Karim Talie ligt de begroting van 2017 toe.  
 
Er wordt gevraagd wat de post opleidingen inhoud. Er is een budget gereserveerd 
om in te kunnen zetten voor opleiding van leden. De voorkeur is om gezamenlijk 
met afdelingen op te trekken omtrent deze opleidingen/masterclasses  
 
Is er voldoende campagnefond en hoe zit dat met het getoonde bedrag? Ieder jaar 
sparen wij een beetje geld voor de campagne voor de Provinciale Staten 
verkiezingen. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd om afdelingen te 
ondersteunen bij Tweede Kamer en Gemeentelijk verkiezingen alsmede een stukje 
permanente campagne. Het doel is om voor PS2019 hetzelfde budget beschikbaar 
te hebben als PS2015 (€45000-€60000). 
 
Waar bestaat het bedrag voor de website uit? Dit is een vast bedrag omdat de 
websiteservices door Landelijk worden geregeld.  
 

8 Rondvraag en sluiting Er wordt nog medegedeeld dat er een extra regiobus voor de campagne wordt 
ingezet in Noord-Holland. Verder wordt er veel door Landelijk georganiseerd, de 
Regio gaat hier op aansluiten en inspelen.  
 
Dank aan de afdeling Zaanstad-Wormerland voor de medeorganisatie van 
vandaag.  
 
De vergadering wordt gesloten om 10:45. 
 

 


