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Algemene Afdelingsvergadering D66 afdeling Utrecht 3 april 2019 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Roel Masselink heet iedereen welkom, in het bijzonder ook aanwezige 

gasten en nieuwe leden. 

• Aandacht voor afwezigheid van APC lid Xander van Asperen wegens ziekte.  

• AAV stemt in met voordracht Leo Spiekman als derde APC lid tijdens deze 

vergadering, naast APC leden Benjamin Meijer en Jelmer Schreuder. 

• Terugblik hectische weken na aanslag op 18 maart op 24 Oktoberplein. Onze 

gedachten gaan naar nabestaanden en betrokkenen. Diep respect voor 

hulpverleners. 

  Agenda wordt vastgesteld. 

2. Bestuursmededelingen 

• Verkiezingen PS. Trots op dat we in Utrecht nog steeds tweede partij zijn. 

Resultaat dankzij alle vrijwilligers: kanjers! Dank. Zij maken het verschil. 12 

april vrijwilligersbedankborrel, maar nu applaus voor deze helden. 

•  12 april kick off campagne Europese Verkiezingen: voor meedoen met 

campagne: aanmelden bij Venita, bestuurslid Campagne 

• 8 mei ARV: 2 kandidaten voor vacature voorzitter Regio Midden Nederland 

stellen zich voor: Michiel van Liere uit Houten en Gert Jochems uit Ronde 

Venen 

• Bestuursplan: bestuur aan de slag met invulling van thema’s diversiteit en 

toegankelijkheid. 

TER BESLUITVORMING 
 

3. Vaststellen notulen AAV 4 december 2018 

Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Vaststellen Jaarrekening 2018 en verlenen decharge bestuur  

Penningmeester Tim Nieman geeft toelichting op getoond overzicht. 

Bevindingen Kascie (Kevin van Dal) 

Bekeken en steekproeven genomen. Geen bevindingen 

Besluit: jaarrekening wordt vastgesteld en decharge bestuur wordt verleend. 

Termijn penningmeester Tim Nieman loopt af per september. Hij is stelt zich niet 

herkiesbaar. Meld je als je interesse hebt! 

 

5. Ingediende moties en amendementen 
Motie: Met het oog de jongerentoekomst 
Ingediend door Gabriele Mansi en Luuk Nafzger.  
Motie met betrekking tot kansengelijkheid. 
Besluit: motie wordt unaniem aangenomen. 
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TER INFORMATIE/MENINGSVORMING 

 

6. Evaluatie GR 2018 

Sanne Scholten en Jan Murk geven mondelinge toelichting op aanpak, gericht op 

proces en rollen, niet op personen, conclusies en aanbevelingen.  

• Opdracht verleend door bestuur i.s.m. fractie.  

• Conclusies zijn positief ondanks niet gemakkelijke periode waarin 

campagne gevoerd moest worden 

• Rapport is handreiking voor bestuur om proces vorm te geven na de 

zomer richting 2020. 

• Veel dank aan Jan en Sanne! 

 

7. Update vanuit de fractie en college 

Jody Ferket (fractievoorzitter) en Victor Everhardt (wethouder) geven update uit 

raad en college en terugkoppeling eerdere moties wordt gegeven 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

De vanavond aangenomen motie wordt in praktijk gebracht bij de Canalpride. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering. 

 

10. Aankomende activiteiten  

Zie agenda. 

 


