Notulen Algemene Ledenvergadering Federatie GroenLinks Amsterdam
24 januari 2019 – Jungle Amsterdam
Tijdens de vergadering zijn ongeveer 50-60 leden aanwezig.
19:35 Welkom
Margreet heet de leden welkom.
19:36 Vaststellen Agenda
Vastgesteld
19:37 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2018
Vastgesteld.
Er wordt een vraag gesteld over de opvolging van de voorzitter binnen het federatiebestuur. Margreet
geeft aan dat zij, als ze verkozen wordt in de Eerste Kamer, op de volgende ALV af zal treden. Het
federatiebestuur zal in het voorjaar een voorstel voor de opvolging bespreken.
19:40 Vaststellen begroting federatie Amsterdam & bekendmaken plannen
Namens het bestuur lichten Ellen en Savannah de begroting toe.
Ellen geeft aan dat het bestuur als voorstel heeft om meer geld uit te geven dan het afgelopen jaar. Er
was vorig jaar veel geld over, dat kan worden besteed. Het bestuur heeft de afgelopen tijd veel plannen
gemaakt en zal deze zo toelichten. Daarnaast zal er een grotere bijdrage gaan naar het fractiebureau,
van waaruit ondersteuning van het bestuur zal worden bekostigd.
Savannah licht kort de belangrijkste activiteiten toe die gepland zijn voor het jaar 2019: verscheidene
trajecten voor Zin in GroenLinks Amsterdam; experimenteren met een verdiepingstraject voor Zin in
GroenLinks Amsterdam; in gesprek met het Landelijke Team Lokaal voor professionalisering van de
afdelingen; 2x een Open Avond voor Nieuwe Leden; verscheidene politieke cafés; een vervolg op de
themamiddag van 6 oktober 2018; budget voor leden om zelf activiteiten te organiseren; een achterbanonderzoek; activiteiten rondom het thema ‘fearless cities’; en activiteiten gericht op de campagne voor
de Provinciale Staten en het Europese Parlement.
Vraag: wanneer krijgen de leden het financieel resultaat van 2018 te zien? Margreet: de jaarrekening
voor 2018 moet nog worden gemaakt. Het bestuur moet deze voor 1 april vaststellen; op de
eerstvolgende ALV zal de jaarrekening vervolgens aan de leden worden gepresenteerd.
Vraag: waarom is er een negatief resultaat van 10.000 euro begroot? Ellen: de inkomsten zijn minder
hoog, vanwege het feit dat een deel van de grote afdelingen geld afdraagt aan Landelijk voor landelijke
ondersteuning van de afdelingen (Team Lokaal).
De leden keuren de begroting per acclamatie goed.
20:10 Benoemen stemcommissie
Voor het volgende agendapunt moet een stemcommissie worden benoemd. Amy, Rick en Tijmen stellen
zich beschikbaar.

20:15 vaststellen functioneringscommissie
Vanuit het bestuur licht Marlene toe dat één van de taken van het federatiebestuur bestaat uit het
toezien op het goed functioneren van fractie en wethouders. Daartoe wordt een
functioneringscommissie ingesteld. Deze bestaat vooralsnog uit twee bestuursleden (Margreet en
Marlene) en 1 lid dat wordt verkozen door de leden op de ALV. Het bestuur draagt Avni Turgut voor
deze plaats voor. Hij heeft ervaring als raadslid in de afdeling Nieuw-West, was lid van de
kandidatencommissie, en wil graag op deze manier zijn steentje blijven bijdragen. Er melden zich geen
andere kandidaten voor deze plaats, waardoor er tot stemming kan worden overgegaan.
Na een korte schorsing komt de stemcommissie met de uitslag. Van de 58 stemmen zijn er 57 voor
benoeming van Avni. Daarmee is hij verkozen tot lid van de functioneringscommissie.
20:30 Campagne Provinciale Staten en Europees Parlement
Jort benoemt de belangrijkste onderdelen van de GroenLinks-campagne voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten (20 maart) en het Europees Parlement (23 mei): meet-ups, video’s die via social
media worden verspreid, en debatten. In de verschillende stadsdelen zijn organisers actief voor het in
goede banen leiden van de huis-aan-huisacties. Incidenteel zullen er voorafgaand aan de verkiezingen
nog aanvullende activiteiten worden georganiseerd.
Zita Pels presenteert zich vervolgens aan de leden als lijssttrekker van GroenLinks voor de provincie
Noord-Holland. Ze benoemt als belangrijke verkiezingsthema’s duurzame energie, het vraagstuk rondom
de groei van Schiphol, en de vraag of groene zones open blijven. Na een korte presentatie van de
belangrijkste speerpunten stellen leden een aantal vragen aan Zita, onder andere over het aanleggen
van nieuwe bedrijventerreinen, het aantal zetels in de provinciale staten, de standpunten van
GroenLinks t.o. Schiphol en Lelystad, het openbaar vervoer, en het standpunt van GroenLinks tegenover
uitbreiding van de Zaanse Schans.
Jeroni Vergeer stelt zich vervolgens voor als nummer 9 van de GroenLinks-lijst voor het Europees
Parlement. Ook zij benoemt een aantal belangrijke onderwerpen voor de verkiezingen, onder andere
het thema klimaat en het eerlijk delen van de lasten. Daarnaast verzorgt zij een korte informatieve
presentatie over de samenstelling van het Europees Parlement. Leden stellen haar vervolgens
inhoudelijke vragen, onder andere over de plaats van het bestrijden van armoede in het GroenLinksbeleid in Europa en de stellingname van GroenLinks tegen kernenergie.
Na afloop wenst Margreet beide dames veel succes in de campagne.
20:50 Verantwoording gemeenteraadsfractie en wethouders
Margreet mandateert Patricia om dit onderdeel te leiden. Patricia gaat in gesprek met Femke Roosma
en Dorrit de Jong (beiden lid van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks Amsterdam), en Touria
Meliani en Marieke van Doorninck (wethouders voor GroenLinks in Amsterdam). Na een aantal vragen
van Patricia over de ervaringen van het afgelopen jaar is er ruimte voor het stellen van vragen door de
leden. Het beleid van de fractie en wethouders aangaande kraken, de ADM-ontruiming, het verlenen
van bouwvergunningen (m.n. in stadsdeel Zuid), woningbouw, toerisme passeren de revue. Tenslotte
vraagt Patricia naar de ambities van alle dames voor het komend jaar, en ze wenst hen veel succes bij
het realiseren van deze ambities.

21.20 Vragen en mededelingen
Margreet maakt bekend dat Tunҫer Gungordu zijn functie als bestuurslid per 1 januari heeft neergelegd.
Er wordt melding gemaakt van een activiteit op 9 februari aanstaande in het stadsdeel Noord.
Op 9 april verdwijnt de scooter definitief van het fietspad, iets waar de GroenLinks-fractie zich lang voor
heeft ingezet.
Er wordt vanuit de leden middels een applaus dank betuigd aan het bestuur en alle vrijwilligers die
binnen GroenLinks Amsterdam actief zijn.
21:30 Sluiting
Margreet sluit de vergadering.

