
ALGEMENE LEDENVERGADERING GROENLINKS AMSTERDAM  Notulen 

Datum:  2 juli 2022 

Locatie: No Limit   

1. Opening 

• Vice-voorzitter Talitha Koek zit de ALV voor. Ze opent de vergadering om 14.03 en 
heet alle leden welkom.  

 

2. Vaststellen notulen ALV  

• De notulen van de vorige alv van de alv van 31 mei zijn vastgesteld, met enkele 

aanvullingen.  

 

3. Verantwoording fractie 

• Talitha bespreekt met o.a. Zeeger de afgelopen periode in de fractie.  

• Zeeger is recent verkozen als fractievoorzitter. Hij geeft een toelichting op dat proces 

en de berichtgeving hierover. 

• Verder wordt ook teruggeblikt op start van de nieuwe raad. Na het sluiten van het 

coalitieakkoord zijn de nieuwe raadsleden nu een kleine maand echt aan het werk. 

• In reactie op de toelichting geven enkele leden aan dat het belangrijk is om zorgvuldig 

en in goede onderlinge verstandhouding samen te werken. 

 

4. Kandidaten federatiebestuur 

• Voorzitter Lieke Thesingh vertelt over het proces dat de kandidatencommissie 

doorlopen heeft. Ze is blij met de kandidaten die hier vandaag staan. Dit zijn: Misja 

Steinmetz voor penningmeester, Michiel Pijpers bestuurslid ondersteuning afdelingen 

en Elsemieke Dirks bestuurslid bewegingsopbouw en bewegingsopbouw. Helaas heeft 

de kandidaat voor diversiteit en inclusie zich kort voor de alv teruggetrokken. 

• De kandidaten stellen zich voor. Misja kan helaas niet aanwezig zijn, dus hij heeft vooraf 

een (gevat) filmpje opgenomen. 

• Daarna volgt een stemming via briefjes. Micha Mos en Roos Versantvoort vormen het 

stemcomité.  

• Alle kandidaten zijn verkozen voor een periode van twee jaar.  

• De ALV roept het bestuur op om extra werk te maken van het bestuurslid dat zich richt 

op diversiteit en inclusie. Ruben zegt namens het bestuur toe hier aandacht aan te 

gaan besteden. In samenwerking met de kandidatencommissie kan wellicht op korte 

termijn een kandidaat worden gevonden. 

 

5. Inhoudelijke verdieping 

• Het woord is nu aan vertegenwoordigers uit stadsdelen Centrum en Oost en 

stadsgebied Weep. 

• Zij geven presentaties over een relevante ontwikkeling op politiek niveau, zowel 

inhoudelijk als over de bestuurlijke organisatie en samenwerking met andere partijen. 

Vanuit de zaal komen enkele vragen en suggesties, o.a. om de inzet van verschillende 

stadsdelen aan elkaar te verbinden. 

 

6. Afsluiting 

• Talitha sluit de vergadering om 15.25. Ze bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 

bijdragen. In het nabijgelegen gedeelte is plaats voor napraten.  


