
 

 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Federatie GroenLinks Amsterdam 
30 januari 2020 – Jungle Amsterdam 
 
Tijdens de vergadering zijn ongeveer 75 leden aanwezig.  
 
19:30 Welkom  
Vincent heet de leden welkom. 
 
19:31  Vaststellen Agenda  
Vastgesteld. Tegelijkertijd wordt een stemtelcommissie aangesteld voor de 
benoeming van de functioneringscommissie. 
 
19:32  Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 21 
september 2019 
Vastgesteld. 
 
19:35 Benoeming functioneringscommissie 
Namens het bestuur licht Jeanine het voorstel toe. Het voeren van gesprekken 
met gemeenteraadsleden en wethouders kost veel tijd, vandaar dat er de 
behoefte is aan uitbreiding. In de commissie is reeds 1 lid eerder benoemd op 
een ALV. Jeanine neemt zelf zitting in de commissie vanuit het bestuur. De leden 
wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van twee aanvullende leden, 
en een akkoord op het voorstel een mandaat te verlenen aan het bestuur voor 
verdere uitbreiding. 
 
Op de vraag van een lid hoe de voorbereiding op gesprekken verloopt, antwoordt 
Jeanine dat de commissie van tevoren een formulier laat invullen met vragen. 
Daarnaast woont Jeanine regelmatig vergaderingen bij van de fractie, en is er 
een gesprek met de fractievoorzitter over het functioneren van de fractie in zijn 
geheel. 
 
Na afloop van deze toelichting stemt de ALV in met het verlenen van een 
mandaat aan het bestuur voor verdere uitbreiding. De stemming verloopt 
schriftelijk en levert uiteindelijk het volgende resultaat op: 
Uitgebracht: 65 stemmen 
Voor Ruben Keijser: 61 stemmen 
Voor Jeanine van Pinxteren: 58 stemmen 
Voor Willemijn Ruberg: 59 stemmen 
Geen der kandidaten: 1 stem 
Blanco: 1 stem 
Ruben, Jeanine en Willemijn worden derhalve verkozen als leden van de 
functioneringscommissie. 



 

 

 
19:40  Vaststellen jaarrekening 2019 
Yvo licht de jaarrekening toe vanuit het bestuur. De jaarrekening geeft een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven van GroenLinks Amsterdam. Er is 
hiertoe geregeld overleg tussen de penningmeester van het federatiebestuur en 
die van de verschillende afdelingen. De volgende punten worden toegelicht na 
vragen vanuit de leden: 
- Het spaardoel voor de campagne van de verkiezingen is 180.000 euro. Dat is 
meer dan de afgelopen campagne, maar er kan meer worden gespaard i.v.m. 
een groter ledenaantal. 
- Er is vorig jaar minder uitgegeven door het bestuur dan begroot; dat is deels te 
verklaren door een verloop van bestuursleden in de loop van het jaar. Sinds 
oktober is er meer uitgegeven na de versterking van nieuwe bestuursleden.  
- De penningmeester streeft ernaar de reserves, die nu hoog zijn, te verkleinen.  
 
Na de toelichting van Yvo is er een korte toelichting van de kascommissie, die de 
boekhouding heeft bekeken. Er is een aantal adviezen geformuleerd voor verdere 
professionalisering, dat overgenomen wordt door het bestuur. De boekhouding is 
in orde bevonden door de commissie. 
 
De ALV verleent decharge aan de penningmeester. 
 
Voor het kalenderjaar 2020 zullen Paulus en Elmar plaatsnemen in de 
kascommissie.  
 
19:55 Motie vacatiegelden federatiebestuur & motie vergoeding 
voor coördinatoren 
 Er zijn bij het bestuur twee moties binnengekomen vanuit de leden. Het bestuur 
is hier erg blij mee en wil in de loop van komend jaar in het federatiereglement 
opnemen dat leden moties kunnen indienen op een ledenvergadering. 
 
1. Motie vrijwilligersvergoeding federatiebestuur 
Maria licht de motie toe. De vereniging is de afgelopen jaren flink gegroeid, 
hetgeen zorgt dat het federatiebestuur behoorlijk veel moet organiseren en 
faciliteren. In de motie wordt het voorstel gedaan de mogelijkheid voor het 
instellen van een vrijwilligersvergoeding te onderzoeken voor bestuursleden van 
de federatie. Dit om enigszins tegemoet te komen in de tijdsinvestering, 
anderzijds om inclusiviteit te bevorderen. Vincent geeft aan dat het bestuur 
neutraal pre-adviseert. 
 
Het voorstel roept een aantal vragen op bij leden: 
- is er een maximum geregeld in de motie? Antwoord: ja, er kan maximaal 5100 
euro worden gereserveerd voor de vrijwilligersvergoedingen. 



 

 

- moeten andere afdelingen in het land dan niet ook een vergoeding krijgen? 
Antwoord: dat zou verder onderzocht moeten worden. Tegelijk is de federatie 
Amsterdam veel groter dan andere afdelingen. In de tweede motie wordt een 
voorstel voorgelegd voor een vrijwilligersvergoeding in een bredere zin. 
- hoe staat het Landelijk Bestuur in dit voorstel? Antwoord: er moet nog overleg 
plaatsvinden met het Landelijk bestuur over de verdere invulling van de motie, 
indien die aangenomen wordt. 
 
De motie wordt in stemming gebracht. Een meerderheid van de leden steunt de 
motie en vraagt het federatiebestuur met de motie aan de slag te gaan. 
 
2. motie coördinatoren 
Arthur licht de motie toe. Het voorstel is om zoveel mogelijk organisatorische 
zaken uit te besteden aan leden. Het federatiebestuur kan hiertoe coördinatoren 
aanstellen met een bepaalde taakomschrijving. De coördinator wordt gekoppeld 
aan een bestuurslid dat toezicht houdt op de uitvoering en verantwoordelijk blijft 
voor het beleid. Voor deze coördinatoren zou een vrijwilligersvergoeding moeten 
komen. 
Vincent geeft aan dat het bestuur welwillend staat tegenover deze motie, maar 
liever een breder in te zetten vrijwilligersbeleid wil ontwikkelen dat in dit jaar aan 
de leden kan worden voorgelegd. Hij vraagt de leden of ze hiermee akkoord 
gaan. In de stemming die volgt geeft een meerderheid van de leden aan het 
voorstel van het bestuur te steunen. 
 
20:25 Prioriteiten van het nieuwe bestuur voor 2020 
Er wordt een drietal prioriteiten van het federatiebestuur toegelicht: 
 
1: Traject 2022 
Josje geeft aan dat dit traject bedoeld is voor leden en niet-leden om zich te 
oriënteren op het lidmaatschap van de gemeenteraad. Er zijn inmiddels al ruim 
49 aanmeldingen. Het is de bedoeling dat het traject twee keer wordt 
aangeboden, 1 keer in 2020, en 1 keer in 2021. Tegelijk gaat de zoektocht naar 
nieuw talent uiteraard ook door. 
 
2: Actiecommissie diversiteit & inclusie 
Naar aanleiding van de discussie op de afgelopen ledenvergadering heeft het 
nieuwe bestuur besloten tot het instellen van een actiecommissie, die concrete 
voorstellen gaat doen aan het bestuur om de diversiteit en inclusie in de 
vereniging te borgen. Het bestuur heeft Marten en Tamara gevraagd zitting te 
nemen in de commissie. Op de volgende ALV zullen de voorstellen van de 
commissie worden gepresenteerd. 
 
3: reflectiecommissie bestuurlijk stelsel 



 

 

Het federatiebestuur is voornemens op korte termijn een commissie in te stellen 
die verschillende geledingen binnen de partij zal bevragen hoe het nieuwe 
bestuurlijk stelsel wordt ervaren. Er wordt ook gevraagd naar mogelijkheden om 
het stelsel verder te professionaliseren en naar manieren om de diversiteit en 
inclusie te bevorderen. De resultaten van de commissie zullen in het najaar aan 
de leden worden teruggekoppeld. 
 
20:30 Vaststellen begroting 2020 
Namens het bestuur presenteert Yvo de begroting voor 2020, waarbij hij 
uitgebreid de verschillende posten toelicht. Als bijzondere kosten voor dit jaar 
staan een kiezersonderzoek en het Roze Lieverdje op de begroting. Er wordt een 
aantal vragen gesteld, onder andere over de manier waarop rekening wordt 
gehouden met de uitvoering van de motie die deze ALV is afgenomen, en de 
activiteiten die in het kader van ‘Fearless Cities’ nog zullen worden 
georganiseerd. Na beantwoording van deze vragen stemmen de leden per 
acclamatie in met de begroting. 
 
20:50 Speech voorzitter Dwars 
Sabine spreekt de leden toe met een korte maar krachtige boodschap. 
 
20:55 Inhoudelijk deel met wethouders & gemeenteraadsfractie 
Walter Freeman neemt dit deel voor zijn rekening. Hij interviewt Rutger, Touria, 
Jenneke en Nienke over hun ervaringen als respectievelijk wethouder en 
raadslid. Een aantal leden krijgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
 
21:25  De Helling 
De aanwezige leden wordt de mogelijkheid geboden om een abonnement af te 
sluiten op de Helling met korting. Na afloop van de vergadering kunnen zij zich 
melden. 
 
21:30 Sluiting  
Vincent sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje om na te 
praten. 
 
 
 

 


