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Algemene Afdelingsvergadering D66 afdeling Utrecht 4 december 2018 

1. Opening en vaststelling agenda 

Vice-voorzitter Tom Kunzler heet – bij afwezigheid van de voorzitter - aanwezigen 

welkom en opent vergadering. 

APC voor deze vergadering wordt aangesteld. 

De agenda wordt op een punt gewijzigd. Update vanuit fractie komt te vervallen. 

Agenda wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld. 

 

2. Vaststellen notulen AAV 2 september 2018 

Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Bestuursmededelingen & update bestuursplan 

Bestuursmededelingen 

• Politieke moties vorige AAV aan de fractie gericht worden teruggekoppeld door 

fractie op ander moment 

• Motie m.b.t. Europa, aangenomen op AAV in september is aangeboden aan en 

aangenomen door landelijk congres 

• Kieslijsten regio vastgesteld en regiovergadering heeft programma vastgesteld: 95 

amendementen en 2 moties 

• Vrijwilligers voor het voeren van campagne kunnen zich melden bij Venita Dada, 

bestuurslid Campagne 

• Vrijwilligers voor het bezorgen van nieuwjaarskaarten en of het doneren van 

velletjes postzegels kunnen zich aanmelden via link of melden bij Tom Kunzler, 

bestuurslid Communicatie 

Bestuursplan 

• Voor bestuursplan werd op vorige AAV input gevraagd. Komende zondag wordt 

strategie nader uitgewerkt door bestuur. Terugkoppeling volgt in volgende AAV. 

• Uitgangspunten: Utrechtse afdeling van een politieke vereniging: voor alle Utrechters 

en die er komen. Vertrekpunt het sociaal-liberale gedachtengoed. 

We doen er toe, een na grootste partij en we willen er toe blijven doen 

• Verbinding belangrijk met leden, inwoners, regio, landelijk, Europa 

• Vooral inzetten op toegankelijkheid en diversiteit: voorwaarden voor verbinding 

Geldt voor leden en toekomstige leden, voor vereniging, voor fractie, drempels 

beperken, communiceren in begrijpelijke taal, open en informele cultuur. Oog voor 

elkaar. 

• Warm bad voor iedereen, open 

• Financiële barrières proberen we weg te nemen, altijd mogelijk vertrouwelijk contact 

op te nemen met penningmeester 

• Iedereen kan zich binnen de afdeling inzetten naar behoefte (veel of weinig tijd 

beschikbaar) 

• Ideeën: vaker mensen benaderen voor activiteiten d.m.v. bijvoorbeeld loting, meer 

werk maken van talent- en ontwikkelgesprekken. Mogelijkheden bespreekbaar met 

Tijs Heunks, bestuurslid Talent en Ontwikkeling 
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• Veel informatie van D66 naar leden, wellicht meer op maat maken of andere 

communicatievormen als webinars of livestream 

 

Diversiteit 

• Meeste leden man, jong en hoog opgeleid. Aantal vrouwen dat actief is wel 
verbeterd 

• Streven naar meer diversiteit in actieve leden, moet passen in het sociaal-

liberaal gedachtegoed. Hiertoe wordt matrix diversiteit in Utrecht uitgevoerd. 

• Maximaal haalbaar: op alle niveaus v.d. partij, bestuur, leden, fractie etc. streven 

we diversiteit na 

• Prioritering wordt uitgewerkt tijdens bestuursdag 

• Mogelijkheden: oprichten diversiteitscommissie met opdracht en of hulp van 

leden om bepaalde doelgroepen te vinden en het beste kunnen benaderen 

 

Toegankelijkheid 

• Financiële draagkracht mag geen drempel zijn om met ons mee te kunnen doen 

• Bestuur staat open voor hulp en feedbacksuggesties om toegankelijkheid te 

verbeteren 

• Suggestie: check bij de mensen die vandaag eerste AAV hebben of zij warm bad 

ervaren hebben 

4. Verkiezingen 

Bestuurslid Debat en Activiteiten 

Kandidaten Niels van den Dungen en Jan Joost van der Slik presenteren zich en 

beantwoorden vragen van de ALV. 

 

KasCo  

Kandidaten Kevin van Dal (voorzitter), Milos Labovic en Corwin van Schendel 

(afwezig) worden voorgesteld 

 

APC 

Kandidaten Benjamin Meijer en Jelmer Schreuder worden voorgesteld 

 

Procedure wordt uitgelegd. Stemformulieren kunnen worden ingevuld. 

 

5. Vaststellen begroting 2019 

• Penningmeester Tim Nieman geeft toelichting op conceptbegrotingMening wordt 
gevraagd. Mogelijk om door AAV gewijzigde begroting vast testellen 

• Penningmeester brengt 1 specifiek punt onder de aandacht: Kosten voor jaarlijkse 
nieuwjaarskaart (en uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel) zijn relatief hoog. 
Alternatieven worden aangegeven ter overweging aan ALV.  Meerderheid ziet 
meerwaarde in fysieke kaart, is extra i.p.v. alle mail en werkt goed: grote belangstelling 
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op de borrel. Leden geven aan: het moet ons als grote afdeling toch lukken kaarten 
rond te brengen: misschien in toegankelijkheid en diversiteit: pak het leuk aan 

• Begroting wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 

6. Ingediende moties en amendementen 

 Geen moties en amendementen 

 

7. Presentatie Permanente Programma Commissie 

 Floris den Boer, voorzitter, licht toe wie de PPC vormt, wat de doelstellingen van de 

 commissie zijn en welke activiteiten geweest zijn en op stapel staan 

• Cie is ingesteld door het bestuur, werkt in opdracht van bestuur sociaal-

liberaal gedachtegoed, gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en 

fractie 

• Organiseert overleg met werkgroepen en met debat en activiteiten 

• 2017: achter de schermen actief: ondersteunen 

verkiezingsprogrammacommissie, analyse en advies op programma 

• 2018 rol PPC beter vormgeven, i.s.m. werkgroepen werkbezoek 

voorbereiden aan Utrechtse wijk met thema en dan kijken wat er in de wijk 

gebeurt. VB Overvecht, 3 werkgroepen georganiseerd: door 30 

werkgroepleden bezocht: mooie nieuwe interactie 

• 2019 Wijkbezoek aan Zuid: hoograven, tolsteeg, lunetten en bokkenbuurt en 

nog een wijkbezoek in juni.  

• Betekenisvolle activiteiten. Leuke motivatie om lid te worden van een 

werkgroep. 

• Verdieping op inhoudelijke onderwerpen: onderwerpen vastgesteld nu 

vormgeven; klimaatverandering 

• Van Mierlostichting wil ook met thema zorg aan de slag: Wellicht leuk om 

wat samen te doen 

• PPC doet in principe voorwerk voor de VPC 

• Slim idee! Complimenten voor de PPC! 

 

9. Uitslag verkiezingen 

• APC wil iedereen danken voor het uitbrengen van een stem  

• Geen ongeldige stemmen 

• Bestuurslid debat en activiteiten: Jan Joost van der Slik is gekozen 

• Alle drie kandidaten (Kevin van Dal (voorzitter), Milos Labovic en Corwin van 

 Schendel zijn gekozen voor kascommissie. 

• De twee APC kandidaten (Benjamin Meijer en Jelmer Schreuder) zijn gekozen 

 

Dank aan allen die zich kandidaat hebben gesteld en felicitaties voor de gekozenen. 

 

10.Wat verder ter tafel komt 

• Evaluatie van de verkiezingen en het coalitieakkoord volgt, wordt nu afgerond 

en dan terugkoppeling een volgende AAV 
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11.Rondvraag en sluiting 
Jelmer Schreuder doet oproep namens LB om een commissie te vormen om interne 
procedures na te gaan. Als je interesse hebt om hierin zitting te nemen, meld je bij 
Jelmer 
 
12 Aankomende activiteiten 

• 9 december JD: benefietmiddag t.b.v. Stichting Rechtop 

• 13 december: kerstkaarten uitreiken in winkelcentrum Overvecht, aanmelden 

kan bij Caspar Lambaers 

• 14 december Pubquiz, meld je team aan bij Jeroen van Houwelingen 

Tom Kunzler dankt afscheidnemend bestuurslid Jeroen van Houwelingen. Hij dankt ook de 

aanwezigen en sluit de vergadering. 

 


