
 
 
Uw eerste AAV? Of behoefte aan toelichting? Zorg dat u om 19:45 aanwezig 
bent, dan krijgt u uitleg over de agenda, procedures en bedoeling van de 
AAV. Penningmeester Petra van Dooren – Lansdorp zal uw vragen beant-
woorden. 

Algemene Afdelingsvergadering 
 
Wanneer:   woensdag 18 oktober 2017 
Tijd:    20:00 tot 21:00 uur (besloten) 
    Vanaf 21:00 uur kandidatenpresentatie 
Locatie: Maaspoort Sports&Events, Ruud van Nistelrooyzaal 

Marathonloop 1, ‘s-Hertogenbosch 
Moties/amendementen Om een motie of amendement te kunnen indienen tijdens 

deze AAV is het noodzakelijk dat deze schriftelijk worden 
ondersteund door drie stemgerechtigde leden van de af-
deling. Gebruik voor uw motie of amendement bijgaand 
formulier. 

 
 
 
Agenda 
Opening  
Vaststellen agenda (opmerkingen bij voorkeur vooraf aan 
de voorzitter melden) 
 
We zullen ook de leden met een functie in het bestuur, als 
wethouder of in de fractie aanduiden zodat u weet wie wie 
is. 
 
De notulen van de vorige vergadering (8 maart 2017) wor-
den besproken. Taalkundige onvolkomenheden kunnen via 
e-mail gemeld worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 – Notulen 
AAV 

Organisatorische stukken  
De penningmeester presenteert de begroting voor 2018. 
Deze begroting vindt u als bijlage, zodat u vooraf de cijfers 
kunt inzien en uw vragen kunt mailen aan de penning-
meester. 
 

Bijlage 2 – Begroting 
2018 
 

Lief en leed  
Tijdens de vergadering wil de afdeling graag stilstaan bij 
heugelijke of verdrietige zaken die spelen in de afdeling. 
 

 

Wethoudersselectie  



De fractie die na 21 maart 2018 in de raad plaatsneemt na-
mens D66 bepaalt wie wethouder wordt namens D66. 
Maar wij willen als vereniging de nieuwe fractie graag on-
dersteunen met een advies. Hoe wij tot dat advies komen 
wordt beschreven in de bijlagen. 
 
  

Bijlage 3 – Profiel 
wethouder 
 
Bijlage 4 – Werkwijze 
inventarisatie wet-
houderskandidaten 
 

Pauze 15 minuten (21:00) 
Kandidatenpresentattie  
De kandidaten presenteren zich. Er zal bij dit onderdeel 
waarschijnlijk pers aanwezig zijn. 

 

Afsluiting  
Rondvraag 
Vooruitblik komende activiteiten 
Samenvatting concrete afspraken en besluiten 
 

 

 


