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Vastgesteld op de ALV d.d. 22 mei 2008 
aangevuld met wijzigingen ter behandeling ALV d.d. 9 februari 2017  

 
Toevoeging voor artikel 1:  
Dit federatiereglement is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging GroenLinks. Bij eventuele strijdigheid met de 
statuten of met het huishoudelijk reglement van de vereniging GroenLinks, gaat 
de laatstgenoemd voor. 
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging GroenLinks zijn te 
vinden op de website van GroenLinks en opvraagbaar bij het landelijk 
partijbureau van GroenLinks. 
 
 

ALGEMEEN 
Artikel 1. 
1) Waar gesproken wordt van bestuur 

wordt bedoeld het bestuur van 
GroenLinks Amsterdam. 

2) Waar gesproken wordt van 
GroenLinks Amsterdam wordt bedoeld 
de federatie GroenLinks Amsterdam. 

3) Waar gesproken wordt van ALV wordt 
bedoeld de vergadering van alle leden 
van GroenLinks Amsterdam. 

4) Waar gesproken wordt van afdeling 
wordt bedoeld een afdeling die deel 
uitmaakt van de federatie GroenLinks 
Amsterdam. 

 
 

ORGANEN 
Artikel 2. 
GroenLinks Amsterdam kent de volgende 
organen: 

• Algemene Ledenvergadering 
[verder ALV] 

• Bestuur 
• Fractie 
• Bureau 
• Werkgroepen 
• Commissies 

 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 3. 
1) De ALV wordt voorbereid en 

voorgezeten door of namens het 
bestuur. 

2) De voorzitter van de ALV is 
verantwoordelijk voor de orde van de 
vergadering. 

3) Aan het begin van een ALV kunnen 
regels betreffende de vergaderorde 
worden vastgesteld. 

4) In het vervolg van de vergadering 
wordt een voorstel van orde terstond 
in behandeling genomen en beslist, 
tenzij er op dat moment een 
stemming plaatsvindt. 

BESTUUR 
Artikel 4. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor; 

a) de bestuurlijk organisatorische 
gang van zaken in de federatie; 

b) de coördinatie van activiteiten 
binnen de federatie; 

c) het formuleren van de politieke 
standpunten van de federatie 
buiten de Gemeenteraad. Het 
bestuur is woordvoerder van 
GroenLinks Amsterdam; 

d) het (laten) opstellen van het 
conceptverkiezingsprogramma 
voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

e) de financiën van de federatie; 
f) het instellen en het goed 

functioneren van werkgroepen; 
g) het voorbereiden van landelijke 

congressen. 
 

Artikel 5. 
Het bestuur kiest uit haar midden 
minimaal een lid die zitting heeft het 
bestuur van de Stichting Fractie 
GroenLinks Amsterdam welke de 
fractiebudgetten beheerd en 
verantwoordelijk is voor de personele 
ondersteuning van de fractie. 
 
Artikel 6. 
Het bestuur kan de fractie adviseren en 
heeft een adviserende stem in de 
fractievergadering. 
 
Artikel 7. 
Het bestuur onderhoudt contact met 

a) het landelijk bestuur, 
b) het provinciale bestuur, 
c) de afdelingen, 
d) stedelijke actie- en 

pressiegroepen. 
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Artikel 8. 
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 

zeven en maximaal dertien leden. De 
leden worden door de ALV voor twee 
jaar gekozen. 

2. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester worden in functie 
gekozen.  

3. Het bestuur maakt bekend wat de 
onderlinge taakverdeling tussen de 
verschillende bestuursleden is. 

 
 

VERKIEZINGEN 
Artikel 9: 
De algemene ledenvergadering kan 
besluiten de verkiezing van een 
lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen per 
referendum te verkiezen. 
 
Artikel 10:  
De algemene ledenvergadering kan 
besluiten de verkiezing van de kandidaten 
vanaf plaats 2 op de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen per 
referendum te verkiezen.  
 
Artikel 11: 
Referenda zoals bedoeld in artikel 9 en 
artikel 10 van dit reglement geschieden 
conform de bepalingen uit de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement van de 
vereniging GroenLinks. 
 
 

FRACTIE 
Artikel 12. 
De fractie bestaat uit de direct gekozen 
vertegenwoordigers in de Gemeenteraad 
en de duo-raadsleden. 
 
 

WERKGROEPEN 
Artikel 13. 
GroenLinks Amsterdam kent werkgroepen 
samengesteld op basis van een politiek-
maatschappelijk thema. 
 
Artikel 14. 
Het bestuur draagt zorg voor het instellen 
en goed functioneren van werkgroepen. 
 
Artikel 15. 
De deelname aan de activiteiten van een 
werkgroep staat in principe open voor elk 
lid. 

 

 
COMMISSIES 

Artikel 16. 
1) Commissies kunnen door de ALV of 

het bestuur worden ingesteld. 
2) Een commissie rapporteert aan het 

orgaan waardoor het is ingesteld. 
 
 

FINANCIËN 
Artikel 17. 
1) Het bestuur beheert de financiën van 

de federatie. 
2) De afdelingen beheren hun eigen 

financiën. 
3) De middelen die de federatie en 

afdelingen betreffende 
campagnegelden worden in een 
gezamenlijk campagnefonds gestopt.  

4) Het campagnefonds wordt 
gezamenlijk beheerd door afdelingen 
en federatie zoals vastgesteld in de 
Overeenkomst tot oprichting 
campagnefonds. Indien de 
penningmeesters van afdelingen en 
federatie niet tot overeenstemming 
kunnen komen en de Overeenkomst 
tot oprichting campagnefonds geen 
uitsluitsel biedt, ligt de 
beslissingsbevoegdheid bij de ALV. 
 

Artikel 18. 
De inkomsten van GroenLinks Amsterdam 
bestaan uit bijdragen van GroenLinks 
landelijk, de bijdragen van donateurs, 
giften, inkomsten uit de verkoop van 
materiaal en andere inkomsten van welke 
aard dan ook die ter beschikking worden 
gesteld of GroenLinks Amsterdam 
toekomen. 
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AFDELINGEN 

Artikel 19. 
1) De penningmeester van de afdeling 

legt jaarlijks een financieel verslag en 
een begroting aan het bestuur van de 
federatie ter kennisname voor. 

2) Periodiek komen de voorzitters van 
de afdelingen en federatie bij elkaar 
voor overleg in een 
voorzittersoverleg.  

3) Periodiek komen de penningmeesters 
van de afdelingen en federatie bij 
elkaar voor overleg in een 
penningmeesteroverleg. 

4) Periodiek komen de GroenLinks 
fracties vertegenwoordigende 
lichamen in Amsterdam bijeen voor 
een kaderdag, waarbij ook het 
federatiebestuur betrokken is. 

 

 
WIJZIGINGEN 

Artikel 20. 
Dit reglement kan slechts door de ALV, 
gehoord het bestuur, worden gewijzigd. 
 
 

SLOT 
Artikel 21. 
Wat niet geregeld is wordt door het 
bestuur beslist en op de eerstvolgende 
ALV verantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


