Notulen Algemene Ledenvergadering Federatie GroenLinks Amsterdam
6 oktober 2018 – 4e Gymnasium
91 stemgerechtigde leden bij aanvang van de vergadering (in de loop van de vergadering komen er nog
enkele stemgerechtigde leden bij, totaal: 103).
10:00 Welkom
Tania heet de leden welkom.
10:01 Vaststellen Agenda
Vastgesteld
10:02 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 29 mei 2018
Vastgesteld
10:04 Benoemen stemcommissie
De leden benoemen de stemcommissie ten behoeve van het tellen van stemmen voor deze vergadering.
De stemcommissie bestaat uit Anouk, Carlien, Anna, Alberto en Servaz.
10:10 Verkiezing voorzitter federatiebestuur
Tania geeft aan dat Arthur namens het bestuur een toelichting geeft op de procedure. Daarna zal Rocco
namens de kandidatencommissie een korte toelichting geven en is het woord aan de kandidaten.
Arthur geeft aan dat er een voorstel ligt om de voorzittersfunctie in duo-vorm in te vullen. Het bestuur
stelt voor om eerst een motie voor te leggen aan de leden waarin wordt beslist of de leden voor of
tegen het duovoorzitterschap zijn. Indien de leden voor zijn, kan er gestemd worden over het duo dat
zich voorstelt. Zo niet, dan zullen de kandidaten zich individueel kandidaat stellen voor het
voorzitterschap.
Vanuit de leden komen er enkele vragen over dit voorstel:
- gaat het om de komende bestuursperiode? Antwoord: ja
- is het statutair gezien mogelijk? Antwoord: ja
Omdat er enige onduidelijkheid blijft ontstaan onder de leden over het voorstel van het bestuur, komt
een lid met een tegenvoorstel. In dit tegenvoorstel wordt er gestemd middels het stembriefje. Leden
geven hier dan direct aan of ze de voorkeur hebben voor het duovoorzitterschap van de twee
kandidaten, of voor één van de kandidaten als voorzitter. Het bestuur stelt de leden voor het voorstel
van het bestuur in stemming te brengen. Als de meerderheid tegen stemt, zal het voorstel van het lid
worden overgenomen.
De uitslag van de (schriftelijke) stemming is als volgt: 36 voor; 51 tegen; 4 blanco. Het procedurevoorstel
van het bestuur is daarmee afgewezen, waarmee het voorstel van het lid wordt gevolgd.
Rocco neemt vervolgens het woord namens de kandidatencommissie. De kandidatencommissie had de
opdracht een meervoudige voordracht te doen, waarbij gestreefd zou worden naar een zo divers
mogelijke voordracht. Er zijn in totaal 17 sollicitaties binnengekomen. De kandidatencommissie is met

12 van deze sollicitanten in gesprek gegaan. Daar is uiteindelijk de huidige voordracht uit voort
gekomen.
Margreet en Savannah stellen zich vervolgens voor aan de leden. Margreet geeft een korte toelichting,
waarin ze ook aangeeft dat ze zich ook kandidaat stelt voor de Eerste Kamer. Indien ze daarvoor
verkozen wordt, zal ze in september aftreden als voorzitter. Ook Savannah stelt zich voor aan de leden.
De reden waarom Margreet en Savannah graag als duo aan de slag willen, is omdat er veel veranderd is
in GroenLinks Amsterdam. De partij is de grootste geworden en is inmiddels onderdeel van de coalitie.
Daarnaast staat de rol van het federatiebestuur in relatie tot de afdelingen ter bespreking voor de
komende periode, en wordt het federatiebestuur vandaag grotendeels vernieuwd. Margreet en
Savannah geven aan samen de vereiste uren ter beschikking te hebben en samen te willen sparren. Er is
al een voorlopige taakverdeling bedacht, die met het nieuwe bestuur verder zal worden vormgegeven.
Een lid wil weten of Savannah en Margreet als voorzitter besluitvaardig kunnen optreden. Savannah en
Margreet geven aan dat grote besluiten worden genomen door het hele bestuur, niet alleen door de
voorzitter. Er is al gesproken over samenwerking, waarbij Savannah en Margreet graag zaken in goed
overleg willen aanpakken.
Een ander lid heeft vier vragen:
- Wordt bij het stemmen de stem van de twee voorzitters gedeeld? Antwoord: nee
- Is het aantal uren (16 uur per week) haalbaar? Antwoord: ja
- Hebben de kandidaten al een visie op de verhouding tussen het federatiebestuur en de afdelingen?
Antwoord: nee, daar willen Savannah en Margreet juist over in gesprek gaan.
- Wie wordt het gezicht naar buiten toe? Antwoord: dat moet worden besproken in de taakverdeling.
Na deze toelichting wordt er gestemd over de positie van voorzitter. De keuzes zijn: Savannah &
Margreet als duo; Savannah individueel; Margreet individueel; geen van beide kandidaten. De uitslag is
als volgt:
Savannah & Margreet als duo: 77 stemmen
Savannah individueel: 10 stemmen
Margreet individueel: 7 stemmen
Geen van de kandidaten: 7 stemmen
Hierbij worden Savannah en Margreet als duo-voorzitters verkozen. Tania zal de vergadering blijven
voorzitten tot het einde van de vergadering.
10:35 Verkiezing penningmeester federatiebestuur
Voor de functie van penningmeester zijn twee kandidaten. Kas en Ellen stellen zich beiden voor. Ellen
doet dit met behulp van een video-opname omdat zij niet aanwezig kon zijn.

10:50 Verkiezing algemene bestuursleden federatiebestuur
De kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid stellen zich voor:
Aicha voor de functie algemeen bestuurslid met portefeuille diversiteitsbeleid;
Joep voor de functie algemeen bestuurslid met portefeuille partij- en bewegingsopbouw;
Jort voor de functie algemeen bestuurslid met portefeuille campagne;
Marlene voor de functie algemeen bestuurslid met portefeuille politiek personeelsbeleid.
11:10 Verantwoording gemeenteraadsfractie
Femke geeft een korte toelichting op de activiteiten van de afgelopen maanden. De fractie is druk bezig
geweest met het definitief verdelen van de portefeuilles, het aanstellen van een duo-raadslid en het
afleggen van werkbezoeken. Ook zijn er enkele belangrijke raadsvergaderingen geweest, waaronder
degene waarin partijgenoot Femke Halsema is benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Momenteel
wordt de begroting besproken in de raad en is men druk bezig met de algemene beschouwingen.
Een lid wil graag weten hoe de samenwerking verloopt in de fractie. Femke geeft aan dat de
samenwerking in de fractie goed gaat. Ook met de andere partijen in de coalitie loopt de samenwerking
prima, mede omdat er een gemeenschappelijke visie is gecreëerd bij de besprekingen van het
coalitieakkoord.
11:15 Afrekening financiën campagnefonds en afscheidswoorden penningmeester
Arthur geeft een algemene toelichting op de financiën van het campagnefonds. Er zijn geen vragen over
de toelichting. Hierna spreekt Arthur enkele afscheidswoorden uit.
11:30 Uitslag stemmingen
Voor de positie van penningmeester: Kas: 29 stemmen; Ellen 72 stemmen; blanco 2 stemmen. Ellen is
verkozen als penningmeester.
Voor de posities van algemeen bestuurslid:
Diversiteitsbeleid: Aicha 101 stemmen; geen der kandidaten 1 stem; blanco 1 stem. Aicha is verkozen als
algemeen bestuurslid met de portefeuille diversiteitsbeleid.
Partij- en bewegingsopbouw: Joep 101 stemmen; geen der kandidaten 1 stem; blanco 1 stem. Joep is
verkozen als algemeen bestuurslid met de portefeuille partij- en bewegingsopbouw.
Campagne: Jort 101 stemmen; geen der kandidaten 1 stem; blanco 1 stem. Jort is verkozen als algemeen
bestuurslid met de portefeuille campagne.
Politiek personeelsbeleid: Marlene 101 stemmen; geen van de kandidaten 1 stem; blanco 1 stem.
Marlene is verkozen als algemeen bestuurslid met de portefeuille politiek personeelsbeleid.
Margreet neemt de voorzittershamer over van Tania.
11:35 Afscheid bestuursleden
Er wordt afscheid genomen van Tania, Arthur, Mette, Sjoerd (niet aanwezig) en Iris (niet aanwezig).
Tania spreekt nog enkele woorden tot de leden.

12:10 Sluiting
Margreet sluit de vergadering.

