
Notulen 
Document: Concept-notulen ARV 26-01-2022 
Revisie: A 
Datum: 3 februari 2022  
Opgesteld door: Frank Reiber 
Pagina: 1/1 

 

Politieke Partij Democraten 66   

Document: Concept-notulen ARV 26-01-2022 
Onderwerp: Algemene Regio Vergadering 26-01-2022 (ARV) 
Van:  Frank Reiber  
Afdeling: Noord-Holland 
Locatie: Online via Zoom 
Datum:  26 januari 2022 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Opening Erik opent de vergadering 
 

2 Notulen eerdere ARV Notulen ARV 20211002.docx zijn vastgesteld. 
 
Er waren geen opmerkingen over de notulen 
 

3 Deelname besluit 
PS2023 

Léon Stam, voorzitter van de Regionale Verkiezingscommissie D66 Noord-
Holland, geeft een toelichting op hoe het deelnamebesluit tot stand is gekomen 
en hoe de stemming voor de stukken voor de PS2023 in zijn werk gaat.  
 

4 Kandidaat profielen 
PS2023 

Voorzitter Erik Terheggen geeft een toelichting op de profielen en hoe deze tot 
stand zijn gekomen. 
 

5 Instelling 
verkiezingsprogramma-
commissie 

Voorzitter Erik Terheggen geeft een toelichting op hoe het instellingbesluit van 
genoemde leden tot stand is gekomen. Ook licht hij toe hoe de commissie 
verder aangevuld gaat worden 
 

6 Introductie kandidaat-
algemeen 
bestuursleden  

Vier leden hebben zich kandidaat gesteld voor het regiobestuur. Jan Hoekema 
voor de portefeuille Ondersteuning Afdelingen. Monique IJsselstijn voor de 
portefeuille Communicatie. Liv van der Horst en Tariq Hashem beide voor de 
portefeuille Ledenbinding en Ledenwerving. De kandidaten krijgen ieder een 
minuut de tijd om zich voor te stellen en hun kandidatuur voor te leggen. Er 
waren voor de kandidaten geen vragen van de aanwezige leden. Ook wordt 
uitgelegd hoe de stemming in zijn werk gaat. 
 

7 Rondvraag 
 

Tijdens de rondvraag doet bestuurslid Ronald Mauer (Talent ontwikkeling en 
opleidingen) een oproep aan potentiële kandidaat-wethouders om goed de site 
van lokale afdelingen in de gaten te houden voor gezochte kandidaten. 
 
Voorzitter Erik Terheggen roept leden die geïnteresseerd zijn om deel te nemen 
aan de evaluatiecommissie van de PS 2023 zich te melden bij algemeen 
secretaris Frank Reiber 
 

8 Sluiting 
 

Om iets voor 8 uur sluit voorzitter Erik Terheggen de vergadering en roept 
iedereen op om te blijven voor het webinar ‘Waardevolle Groei’ dat over 5 
minuten begint. 
 

 


