Notulen ALV 14 mei 2016

10.00u – 12.00u
1. Opening
2. Mededelingen
a. Uitspreken van gemachtigden
3. Aanstelling stemmencommissie
4. Vaststellen Notulen ALV – 7-11-2015
Bespreking
5. Toetreding Leendert Ambtman en Mathieu Hampton als aspirant-bestuurders
6. Financiën
a. Boekhouding
b. Automatische incasso
c. Jaarrekening 2015
d. Halfjaarverslag 2016 (LP financieel halfjaarverslag 2016)
7. Kascontrolecommissie
8. Social media: update werkgroep (Mathieu Hampton)
9. Permanente Campagne: visie en strategie (Robert Valentine)
10. Bestuur blok
Stemmingen
a.
Kascontrolecommissie t/m voorjaar 2017
b.
Financieel jaarverslag
c.
Décharge Victor van der Sterren en Harry van Dijken
13.00u – 17.00u
Politiek programma
11. Uitleg over procedure
12. Inhoudelijke bespreking politiek programma 2017 – 2021
13. Sluiting

Notulen ALV 14 mei 2016

10.00u – 12.00u
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10:28
2. Mededelingen
We hebben sinds een week een educatie coördinator Karel Knispel. Leden kunnen aangeven
welke opleidingen ze willen volgen en welke ze kunnen aanbieden.
Er staan twee bijzondere ALV's in de planning voor het behandelen van het volledige politiek
programma. We beginnen met het politiek programma te behandelen na de pauze om 12:00 uur.
Vandaag is het kaatste moment van de KASCO en we moeten nu op zoek gaan naar een nieuwe.
Motie Toine Manders. Quintus Backhuys houd zijn verjaardag op 11 juni en we onderzoeken of we
de bijzondere ALV kunnen verplaatsen
Er komen twee nieuwe bestuursleden bij het bestuur Leendert Ambtman en Mathieu Hampton. De
voorzitter geeft aan de komende tijd een stapje terug te willen nemen. In verband met persoonlijke
omstandigheden. De komende tijd zal hij Robert Valentine inwerken op de voorzitter functie en

Robert zal Leendert inwerken op zijn secretaris functie. Hij heeft niet meer het enthousiasme die hij
eerder had eerder had en de problemen hebben daaraan bijgedragen.
a. Uitspreken van gemachtigden
Wim Roos Ana Dennis Oosterwaal
3. Aanstelling stemmencommissie
Karel Knispel en Dennis Oosterwaal en melden zich aan voor de stemmen verkiezingen
4. Vaststellen Notulen ALV – 7-11-2015
De notulen zijn per acclamatie aangenomen
In plaats van een ALV kunnen we kijken wanneer er tijd over is om er een congres van te maken
(ochtendsessies) en hier een training aan vast te plakken.
Bespreking
5. Toetreding Leendert Ambtman en Mathieu Hampton als aspirant-bestuurders
Deze bestuursleden zullen de komende periode hun aspirant lidmaatschap vervullen om in
november ingehamerd te worden. Mathieu heeft de portefeuille social media en IT en Leendert
vervult het secretarisschap.
Leendert stelt zich voor.
Mededeling van Nick dat hij sinds ene jaar een vaste baan heeft en dit hakt in zijn beschikbare tijd
voor de LP en hij wordt eind november vader.
6. Financiën
a. Boekhouding
We hebben een nieuw boekhoudpakket genomen van e boekhouden wat erg geschikt is voor
kleine verenigingen. Omdat het oude programma in persoonlijk bezit was een oud-bestuurslid en
niet overgedragen kon worden.
b. Automatische Inkasso
We hebben op dit moment 23 machtigingen voor de contributie.
c. Jaarrekening 2015
Vanaf het oorbaar heeft Nick dit al waargenomen en vanaf november heeft hij dit officiële gedaan
en nu dus de boekhouding overgezet. De KASCO zijn twee daarvan leden af en de derde is
Leendert. Die geeft aan dat er nog even aan geschaafd moet worden en dan het wat betreft
mutaties in orde is maar dat de manier waarop het vastgelegd wordt nog moet veranderen. We
kunnen het nu even kort behandelen of we kunnen dat op de bijzondere ALV's kunnen.
Als de inhoud klopt zouden we het kunnen. Er zit een verschil tussen de beginbalans 20.154 en de
eindbalans. We weten niet hoe dit komt en moeten hier nog even achteraan.
d. Halfjaarverslag 2016 (LP financieel halfjaarverslag 2016)
De bankkaarten gaan waarschijnlijk omhoog in verband met de online machtiging mogelijk.
De schuld van 500 euro komt
Betekent de schuld van de GRV dat Groningen daar overheen is gegaan en landelijk dit heeft
overgenomen. Ja en nee, vanuit landelijk hebben we rekeningen open staan voor lokale
afdelingen.
Betekent dit ook dat de subsites hierdoor offline gehaald kunnen worden. Hier moeten we naar
kijken. De afdeling Groningen is uiteengevallen. Dit is ontstaan door dat de klant een open
rekening had op Facebook en onbedoeld hierdoorheen gegaan is.
7. Kascontrolecommissie
KASCO van het liefst 3 leden. We zullen deze oproep vanmiddag herhalen. De nieuwe KASCO
wordt op een bijzondere ALV ingehamerd. Toine wil iemand voordragen, Douwe Miedema. In het

verleden heeft hij zich bereid verklaard. In het verleden heeft hij deze rol eerder vervuld en heeft hij
toen zijn taken niet vervuld.
Omdat we twee leden hebben verloren en Leendert in het bestuur zit zoeken we een nieuwe
KASCO
Er bestaan nog twee tegoeden ij lokale afdelingen ongeveer 100 euro van Rotterdam en een
bedrag van 1150 van Amsterdam. Dit is niet verwerkt omdat dit nooit is overgedragen
De website ne de Facebook promoties lopen via PayPal
Het eerste halfjaar hebben 22 mensen hun contributieleden. We hebben verlies van 270 naar 220
leden. Dit komt omdat we een opschoningsactie in onze ledenadministratie hebben doorgevoerd
en bijvoorbeeld donateurs hebben uitgeschreven. We zullen deze uitschrijvingen wel bewaren in
ons bestand.
Karel is er een soort A B C verhaal waar je onderscheid kan maken tussen de betaalstatus van de
leden. Dit hebben we op dit moment niet en zouden we kunnen kijken of hier nog iets Ana kunnen
doen. We verwachten echter dat mensen niet.
We moeten deze leden nabellen. We hebben het gehad over korte inschrijfperiodes, maar dit geeft
je een tijdelijk onechtelijk stemmen. Dit zouden we kunnen doen door het stemrecht pas na ene
bepaalde periode actief te maken
8. Social media: update werkgroep (Mathieu Hampton)
9. Permanente Campagne: visie en strategie (Robert Valentine)
10. Bestuur blok
Geen vragen voor de bestuurders
Erelidmaatschap Harry van dijken
Decharge Victor van der sterren en Harry van dijken in verband met de kwestie Matthaei willen we
deze twee heren dechargeren. De ratio achter deze twee namen is dat we hebben
Ethische commissie
Dennis Oosterwaal geefster zich op als vrijwilliger voor de ethische commissie. We willen hier
Lokale afdelingen. De provincie Utrecht heeft een verzoek ingediend als zelfstandige afdeling. Mik
Brokke wordt door Toine voorgedragen als talentscout.
Er wordt een motie ingediend over het compleet uitschakelen van het oude politiek programma.
Hier stemmen we hierna over
Stemmingen
a.
Kascontrolecommissie t/m voorjaar 2017
Verdaagd
b.
Financieel jaarverslag
Verdaagd
c.
Décharge Victor van der Sterren en Harry van Dijken
Per acclamatie gedechargeerd
13.00u – 17.00u
Politiek programma
11. Uitleg over procedure

12. Inhoudelijke bespreking politiek programma 2017 – 2021
De quote van Nelson Mandela blijft staan 7 tegen 6.
Waar de enige…. Die onszelf opleggen. Verwijderen
Dat ruime kansen geeft --> dat ruimte geeft aan iedereen
Diversiteit vervangen door concurrentie en meer decentralisatie
Welke woord gebruiken we EU of Europese Unie.
EVA eruit halen, 2 voor de rest tegen
. Zo snel mogelijk opzeggen, de rest verwijderen
De twee steunpilaren .... Beleid zijn daarom.
1.3 Integratie
Wij staan voor wederzijds respect.
De twee steunpilaren weg
TTIP eruit halen en een algemene bepaling over beperkende handelsverdragen en alleen handels
vergotende verdragen.
De overheid mag niet voortrekken of benadelen.
Belasting zin weg
Motie de jong
6 voor en 9 tegen
Motie Vollebergh
15 voor en 1 tegen Motie aangenomen
Motie Manders
Wordt niet meer in stemming gebracht
13. Sluiting
De voorzitter sluit om 17:15 de vergadering

