
 
 

 

Agenda Algemene ledenvergadering - Federatie GroenLinks Amsterdam 
Dinsdag 6 oktober 2020, 20.00-21.00 uur   
Uitgezonden vanuit Desmet Studio’s 
 
Vragen en opmerkingen over de agendapunten kunnen voorafgaand aan de 
vergadering worden gestuurd naar de secretaris via 
secretaris@groenlinksamsterdam.nl.  
 

1. Vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering (30 
januari 2020) 

Bijlage 1: Notulen ALV 30 januari 2020 (concept) 

Toelichting: Vragen en opmerkingen kunnen voorafgaand aan de 
vergadering worden gestuurd naar de secretaris. 

2. GroenLinks Amsterdam in coronatijd 

Toelichting: Voorzitter Vincent de Kom vertelt over de activiteiten die de 
afgelopen periode in coronatijd zijn georganiseerd. Daarnaast beantwoordt 
hij vragen die gerelateerd zijn aan de partij. 

3. Het plan ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022 

Bijlage 2: Verkiezingsplan versie september 2020 (gemaild naar de leden) 

Toelichting: Het federatiebestuur heeft de afgelopen maanden gewerkt aan 
een plan om deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen voor te 
bereiden. Het plan wordt vandaag aan de leden ter bespreking voorgelegd. 
Tijdens de ledenvergadering beantwoordt het bestuur vragen van leden 
over de verschillende onderdelen. Het onderdeel campagne inclusief een 
begroting voor de campagne komt op een volgende ledenvergadering 
uitgebreider terug. 

Daarnaast legt het bestuur twee beslispunten voor aan de leden: 

(a) Formeel moet het federatiebestuur de leden vragen in te stemmen 
met deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

(b) Conform artikel 9 van het federatiereglement bepalen de leden of er 
een lijsttrekkersreferendum wordt georganiseerd. Het 
federatiebestuur heeft in het verkiezingsplan een tijdpad uitgewerkt 
voor een eventueel lijsttrekkersreferendum. Het federatiebestuur 
vraagt de leden in te stemmen met het organiseren van een 
lijsttrekkersreferendum. 

 



 
 

 

 

4. Terugkoppeling van de functioneringscommissie 

Bijlage 3: Functioneringscommissie verslag Q1 + Q2 van 2020 (volgt later) 

Toelichting: In de vorige ledenvergadering hebben de leden ingestemd met 
het instellen van een functioneringscommissie die namens de partij 
voortgangsgesprekken voert met de gemeenteraadsleden en de 
wethouders. Jeanine zal vertellen hoe deze gesprekken zijn verlopen en 
welke aanbevelingen de commissie aan het federatiebestuur doet. 

 

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden & afscheid bestuursleden 

Bijlage 4: Voordracht kandidatencommissie federatiebestuur GroenLinks 
Amsterdam  
 
Toelichting: De termijn van de huidige secretaris (Maarten Prot) en één 
algemeen bestuurslid (Jort Schuitemaker) verloopt dit najaar. Beiden 
hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. 
Lieke Thesingh licht namens de kandidatencommissie toe hoe de 
voordracht voor de verkiezing van de nieuwe bestuursleden tot stand is 
gekomen. De kandidaat-bestuursleden zullen kort worden voorgesteld. De 
kandidatencommissie stelt voor 1 secretaris, 1 algemeen bestuurslid met 
portefeuille programma en inhoudelijk debat, en 2 algemene 
bestuursleden met portefeuille scouting en diversiteit aan te stellen. Het 
federatiebestuur neemt dit voorstel over. 

 
Aan de leden wordt gevraagd te stemmen over deze voordracht: 
- in te stemmen met Jean-Aimé Musangamfura voor de functie van 
secretaris; 
- een keuze te maken uit Willemijn Ruberg of Bram Joanknecht voor de 
functie van algemeen bestuurslid met portefeuille programma en 
inhoudelijk debat; 
- in te stemmen met het duo Noëlle de Dreu en Aicha Schol voor de functie 
van algemeen bestuurslid met portefeuille scouting en diversiteit (beiden 
zullen afzonderlijk in stemming worden gebracht). 

 

6. Interview met de actiecommissie diversiteit en inclusie 

Toelichting: de actiecommissie diversiteit en inclusie is door het 
federatiebestuur.Op de vorige ledenvergadering voorgesteld. De 
commissie zal kort toelichten wat de stand van zaken is. 

 



 
 

 

7. Presentatie campagneleiders voor de Tweede Kamerverkiezingen 

Zie het bericht op de website voor meer info. 
 
Toelichting: Het federatiebestuur heeft in samenwerking met het 
GroenLinks Landelijk twee campagneleiders aangesteld. Roos Versantvoort 
en Janna Willems zullen zich voorstellen en kort schetsen hoe er de 
komende maanden campagne zal worden gevoerd. 

 

8. Verantwoording fractie 

Toelichting: vanuit de fractie zal fractievoorzitter Femke Roosma aanwezig 
zijn om kort te vertellen hoe het gaat met de fractie en om enkele vragen 
van leden te beantwoorden. 
 

Ter informatie: 
De stemming (over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, organisatie 
van het lijsttrekkersreferendum, en vier bestuursleden) vindt plaats tussen 6 
oktober 20.00 uur en 8 oktober 12.00 uur. Stemgerechtigde mailen kunnen 
zich tot 5 oktober 12:00 aanmelden voor de stemming. De uitslag van de 
stemming wordt op de website gepubliceerd en zal via de eerstvolgende 
nieuwsbrief aan de leden worden meegedeeld.  
 
 


