Algemene Afdelingsvergadering
Wanneer:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

woensdag 25 april 2018
20:00 tot 22:00 uur
Brasserie Fleurie

Agenda
Opening
Het is deze keer een bijzondere afdelingsvergadering vanwege afscheid van een aantal bestuursleden
die afgelopen jaren veel voor de afdeling gedaan
Chris Dams wordt benoemd tot technisch voorzitter.
De agenda wordt per acclamatie vastgesteld.
De notulen van 13 december 2017 worden per acclamatie vastgesteld.
Organisatorische stukken
Vragen over de jaarrekening
Vraag: Wat is het plan om te reserveren voor de verkiezingen 2022?
Antwoord:Elk jaar wordt er geld gereserveerd, door de huidige samenstelling van de raad zal alle
Vraag: Hoe zit het precies met schenkingen?
Antwoord: De begroting was toen aangepast naar 1000 euro, dat bedrag is toen niet gehaald (800). Dit
jaar hebben we het begroot op 2000 euro, terwijl we nu al op 3885 euro zitten. Dit komt door de
veiling, de verkoop van emblemen en de crowdfunding. Dit jaar kunnen we nog inkomsten verwachten
door de bijdrage van de raadsleden. Dan zullen we in de plus eindigen.
In een niet verkiezingsjaar geven we altijd minder uit dan dat er binnenkomt. Volgend jaar zijn er wel 2
verkiezingen, namelijk Europa en de Provinciale Staten, maar dat zijn veel minder kosten bovenop de
continu doorlopende straatacties en facebook acties
Terugblik campagne
De voorbereidingen voor de campagne begonnen al voor de tweede kamerverkiezingen van vorig jaar,
toen we op de ledenvergadering besloten mee te doen met GR2018. Sinds toen zijn we continu
aanwezig geweest, zowel online als in de stad. We zijn met het regeerakkoord de stad in gegaan, en op
de Roze zaterdag van Eric zijn we met een standje het gesprek aan gegaan over diversiteit. Ook was er
een programma voor potentiele raadsleden om een kijkje te nemen.
Als team zijn we heel erg dankbaar voor de bungelow van Lars Brok, waar altijd hapjes en drankjes voor
bij het vergaderen klaarstonden en waar we alle campagnematerialen op konden slaan. We hebben
daar veel plannen gemaakt, zoals onder andere de amendementenavond.
Ook zijn we heel erg blij met alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de verkiezingen. In totaal
zijn meer dan 60 D66’ers betrokken geweest bij de campagne. In februari hebben we een deel daarvan
kunnen bedanken met de kookavond waarop de top 11 kandidaten ging koken voor alle vrijwilligers die
dat leuk vonden.

Op de nieuwjaarsreceptie hebben we de campagne afgetrapt, en startte de verkoop van de
caranvalsemblemen, die een hoop geld hebben opgebracht. Er waren meer dan 150 aanwezigen bij de
overhandiging van het verkiezingsprogramma aan de minister. Ook de campagneveiling was heel
gezellig.
In de anderhalve week voor de verkiezingen zijn we in 90 bushokjes ontzettend zichtbaar geweest. Ook
het continu bij plakken van de posters door de vrijwilligers heeft hier aan bijgedragen, wat heel mooi
was om te zien. Bovendien waren we in alle lokale blaadjes terug te vinden.
Heel erg veel dank voor Birgit, die ook veel geholpen met het organiseren.
Uiteindelijk staat er een heel mooi resultaat, fantastische dat zoveel mensen mee hebben gedaan.
Lief en leed
Bilal is afgelopen verkiezingen niet herkozen als raadslid. Hij heeft zich de laaste 4 jaar vol voor de partij
en stad ingezet. Daarvoor willen hem graag nog een keer bedanken en we wensen hem veel geluk in
Nijmegen.
Veerle is bevallen van een dochtertje, met beiden gaat het goed.
Lars heel erg bedankt voor je hulp!
Annemarie is dit jaar 40 jaar lid van de partij, en dat verdient een bloemetje.
Bestuursverkiezingen
De aanwezige kandidaten hebben zich gepresenteerd
Pauze
Vragenronde met voorzitter, fractievoorzitter en wethouder
Mike:
We zijn heel erg trots op de uitslag, zeker als we het vergelijken met de landelijke peilingen en trends.
De onderhandelingen lopen goed, alle partijen staan er constructief in.
We zijn nu aan het kijken naar een coaltie bestaande uit de VVD, D66, CDA en Rosmalens Belang. Als
laatste partij erbij zijn Groenlinks, Bossche Groenen of de PvdA mogelijk. Onze voorkeur gaat uit naar
de Bossche groenen. Door de informateur is gekozen om te zitten met VVD, CDA, D66, Groenlinks,
Rosmalens Belang.
Vraag: Is het een risico om in zee te gaan met Rosmalens Belang?
Antwoord: Ja, en dit hebben we ook aangegeven bij de informateur. Primair ligt dat risico natuurlijk bij
Rosmalens Belang, en niet bij ons. We blijven we hier kritisch op.
Vraag: Is er al meer bekend over de verdeling van de portefeuilles?
Antwoord: Daar mag ik nu niet te veel over zegeen, we proberen het niet alleen aan te laten sluiten op
ons profiel maar ook hoe we als partij het meeste voor elkaar kunnen krijgen.
Verder ben ik tevreden over informateur. Ook is er geen interesse bij D66 om eerste loco te worden,
dus ook dat kunnen we gebruiken bij de onderhandelingen.
Als het akkoord rond is legt de fractie graag verantwoording af voor de leden. Dit gaat niet om een
uitendelijk akkoord van de leden, maar we staan natuurlijk altijd open voor input en feedback.

Afsluiting
Deze AAV zullen we afscheid nemen van een aantal bestuursleden. Sabina zijn we dankbaar voor haar
hele mooie bijdrage aan het bestuur, zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak. Een mooi voorbeeld van
wat zij bereikt heeft is de masterclass voor aankomende bestuursleden.
Petra was vooral het bestuur ingegaan om nieuwe mensen te leren kennen. Ze is altijd een fijne
stabiele factor in het bestuur geweest, altijd bereid om feedback te geven en natuurlijk was ze een
fantastische penningmeester.
De AAV wordt gesloten.

