
 
 

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. Bestuurs-
lid Thijs van Rens zal uw vragen beantwoorden. 

Algemene Afdelingsvergadering 
 
Wanneer:   woensdag 25 april 2018 

Tijd:    20:00 tot 22:00 uur 

Locatie: Brasserie Fleurie, De Driesprong 11 te Rosmalen 

 

Inhoud: Agenda 

 Korte introductie bestuurskandidaten 

 

Bijlages: 1. Notulen AAV 13-12-2017 

 2. Jaarrekening 2017 

 3. Formulier 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 afdeling.  

Gebruik voor uw motie of amendement het formulier in de bijlage. 

 

  



Agenda 
 

Opening 

Vaststellen agenda (opmerkingen bij voorkeur vooraf aan de secretaris melden) 
 
De notulen van de vorige vergadering (13 december 2017) worden besproken. Taalkun-
dige onvolkomenheden kunnen via e-mail gemeld worden. 
 

Organisatorische stukken 

De penningmeester presenteert de jaarrekening over 2017. Deze begroting vindt u als bij-
lage, zodat u vooraf de cijfers kunt inzien en uw vragen kunt mailen aan de penningmees-
ter. De jaarrekening en begroting worden in stemming gebracht tijdens deze vergadering. 
 

Lief en leed 

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

Bestuursverkiezingen 

Er zijn diverse vacatures in het bestuur. De kandidaten presenteren zich, waarna een 
schriftelijke stemming zal plaatsvinden. 
 

Pauze 

Vragenronde met voorzitter, fractievoorzitter en wethouder 

Bestuur, fractie en wethouder leggen verantwoording af over wat er is gebeurd in de afge-
lopen periode en blikken we terug op de campagne.  
 
Na een korte introductie hebt u alle ruimte om vragen te stellen aan het bestuur, fractie-
voorzitter (Mike van der Geld) en wethouder (Eric Logister).  
 

Afsluiting 

Rondvraag 
 
Vooruitblik komende activiteiten 
 
Samenvatting concrete afspraken en besluiten 
 

 
  



Korte introductie bestuurskandidaten 

 

Thijs van Rens – Kandidaat Voorzitter 

 

De afgelopen 2,5 jaar heb ik als Bestuurslid Campagne en Communicatie onze vereniging 

mogen ondersteunen. Met een mooie groep vrijwilligers hebben we goede campagnes neer-

gezet, met als hoogtepunt de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij hebben veel 

van onze leden samen meegeholpen met het behalen van de felbegeerde 5 zetels. Nu wil ik 

graag verder als voorzitter. Met de verkiezingen achter de rug ligt er een mooie periode om 

aan de vereniging D66 verder te bouwen. Leden activeren, projectgroepen opstarten, de 

raadsfractie ondersteunen maar ook aandacht voor gezelligheid. Want politiek is niet alleen 

maar business. De komende 3 jaar moeten we gebruiken om deze kant van onze afdeling 

verder uit te bouwen naar een stevige organisatie. Een afdeling waar voor iedereen wat te 

doen is. Of je nu een keer per maand naar de borrel wil, de fractie wil ondersteunen, inhou-

delijk meepraten of je eigen projectgroepje opstarten. Als voorzitter wil ik me daar graag voor 

inzetten. Doen jullie mee? 

 

Fleur Geenen – Kandidaat Algemeen Bestuurslid Talentontwikkeling en Opleiding 

 

Mijn naam is Fleur Geenen en ik ben werkzaam als opleidingsdocent op het HBO in Tilburg.  

De portefeuille van talentontwikkeling en opleiding ligt in het verlengde van mijn werk. Hierin 

ben ik bezig met het stimuleren en faciliteren van persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Hierbij past het werken vanuit talenten, met leervragen binnen betekenisvolle situaties.  Ik 

ben al langer op zoek naar een manier om politiek actief te zijn én mijn eigen vaardigheden 

in een andere setting te verdiepen. Bestuurswerk voor D66, een partij met een gedachte-

goed dat mij al jaren enorm aanspreekt, past bij mijn ambities. Het ondersteunen van de 

nieuwe fractie lijkt me een dankbare en interessante taak. Ik voel me maatschappelijk betrok-

ken en nu geroepen om echt onderdeel te zijn van deze partij. Tegelijkertijd lijkt het me een 

mooie manier om Den Bosch, waar ik al 12 jaar woon, op een nieuwe manier te leren ken-

nen. 

 

Niek Bartelds – Kandidaat Algemeen Bestuurslid Ledenbinding en -werving 

 

Na enkele jaren D66 ’s-Hertogenbosch aan de zijlijn te hebben gevolgd, vond ik het hoog tijd 

om actief te worden binnen deze mooie partij. Met veel enthousiasme en motivatie heb ik me 

kandidaat gesteld voor de rol van ledenbeleid binnen het bestuur. Ik woon inmiddels 5 jaar in 

deze prachtige stad en kom namens m’n werk als projectmanager van een IT bedrijf bij erg 

veel gemeenten over de vloer. Ik houd ervan om nieuwe initiatieven op te pakken, ben sa-

menwerkend en ondernemend ingesteld en erg nieuwsgierig naar (lokale) maatschappelijke 

ontwikkelingen. Met het bestuur wil ik graag meewerken en -denken aan de groei en bloei 

van D66!   

 

  



Marieke van Lieshout – Algemeen Bestuurslid Campagne en Communicatie 

 

Mijn naam is Marieke van Lieshout, 45 jaar, communicatiemanager bij NCOI, woonachtig in 

het Paleiskwartier. Met veel plezier heb ik als lid van het communicatieteam de afgelopen ze-

ven maanden meegewerkt aan de campagne voor GR2018. Wat een bijzondere ervaring om 

met elkaar zo'n succesvolle campagne neer te zetten! Via social media, online, door canvas-

acties, debatten en flyeren, je kon niet om ons heen. D66 ’s-Hertogenbosch was (en is) goed 

zichtbaar en onze boodschap duidelijk. Ik wil me de komende jaren blijven inzetten voor een 

groen, progressief geluid in onze gemeente. Daarom ben ik kandidaat voor de vacature be-

stuurslid campagne en communicatie. Helaas kan ik er 25 april niet bij zijn i.v.m. vakantie in 

het buitenland, maar ik hoop van harte dat jullie positief zijn over mijn kandidaatstelling. 

 
 


