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Verslag Algemene Ledenvergadering D66 Rijk van Nijmegen van 6 maart 2018  
 

Locatie: Dorpshuis de Kloosterhof in Weurt  
Voorzitter: Sjoerd van Gils 

Verslag: Joost Franssen  

Aanwezig: 15 leden  
 

1. Opening en vaststelling agenda (20.00 uur) 
 

Opening door Sjoerd van Gils 20:04 uur.  
Geen op- en/of aanmerkingen met betrekking de agenda zoals gepresenteerd.  

 
2. Vaststellen verslag vorige AAV (12 december 2017) 

 
Verslag vastgesteld zoals voorgesteld. Geen op en/of aanmerkingen. 

 
3. Mededelingen 

 
Campagne:  
Sjoerd van Gils neemt ons even kort mee langs alle mooie campagnemomenten aan de hand van 
een aantal foto’s.  
 
Bedanken AVC: 
Anne-Margreet van Putten, Stephanie van der Werf, Cyriel van Vugt en Tom Smit hartelijk dank 
voor al jullie inzet. De afdeling biedt de AVC een etentje aan om ze te bedanken voor al hun 
inspanning.   
 
4. Presentatie financieel jaarverslag 2017 

 
Update fondsenwerving:  
Totale opbrengt fondsenwerving is €24.488! Vooraf gestelde doel was €22.500 en dit is dus ruim 
gehaald.  
 
Olaf geeft toelichting bij de jaarrekening en ligt landelijke procedure indiening toe.  
 
Samenvatting van de toelichting: 

- GR2018: De inkomsten vallen eerder dan begroot, de uitgaven volgen later dan begroot; 
dit is terug te zien in de resultaatbegroting 2017  

- Daarnaast sluiten we 2017 positiever af vanwege (structureel) extra baten vanuit 
afdracht raadsleden & wethouders  

o Vergoeding raadsleden is m.i.v. 1 januari 2017 4,9% gestegen.  
- Tevens waren in 2017 de baten hoger, en lasten lager dan begroot; hierdoor is de 

onttrekking uit verkiezingsfonds lager dan begroot 
 
 
Meerjarenbegroting 2018-2019 wordt kort toegelicht. Kan pas na 21 maart definitief worden 
gemaakt in verband met afdrachten die afhangen van aantal zetels en mogelijke wethouders. De 
aangepaste begroting wordt gepresenteerd op de AAV van 22 mei.  

 
5. Verslag Kascommissie over jaarverslag 2017 
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Op 2 februari 2018 heeft de Financiële Commissie de Jaarrekening en bijbehorende financiële 
rapportage van D66 Rijk van Nijmegen over het boekjaar 2017 gecontroleerd. Zij heeft daarbij 
gebruik gemaakt van de landelijke Leidraad financiële commissie.   
 
Zij heeft geconstateerd dat de nu voorliggende balans een getrouw beeld geeft. Daarnaast is 
geconstateerd dat de uitgaven met betrekking tot de lasten naar ons oordeel doel- en rechtmatig 
zijn gedaan en de baten volledig zijn opgenomen.  
 
In het bijbehorende verslag zijn geen specifieke opmerkingen en aanbevelingen opgenomen.  
 
Het saldo over het boekjaar 2017 bedraagt -/- €4.333 (negatief). Conform de besluitvorming van 
de AAV is dit bedrag geheel onttrokken aan de Reserve Verkiezingen.  
 
Wij adviseren de leden om het bestuur decharge te verlenen en daarmee de penningmeester te 
ontheffen van zijn specifieke verantwoordelijkheid voor het bewaken van de financiën over het 
jaar 2017. Tevens willen wij de penningmeester bedanken voor de zorgvuldige vastlegging 
gedurende het afgelopen boekjaar.  
 
Getekende de Financiële Commissie: Will Ronken (Voorzitter), Rachel Brouwer en Bernard van 
Ellenbroek.  
 
Sjoerd bedankt Wil Ronken voor zijn voorzitterschap van de kascontrolecommissie. Was het 
derde jaar op rij dus mag niet meer herkozen worden. Hartelijk dank.  

 
6. Decharge penningmeester en bestuur voor financieel jaar 2017 

 
Per acclamatie wordt het bestuur decharge verleend voor het financieel jaar 2017.  

 
7. De weg naar en na 21 maart 2018 

  
Naar 21 maart: voorbereidingen onderhandelingen 

• Verkenningen en gesprekken 
• Trainingen landelijk 
• Assessments lokaal 

Na 21 maart: collegevorming? 
• Uitslag 
• Opzet onderhandelingen 
• Begeleiding bestuur 
• Informeren en inspraak leden 

 
De leden zullen op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen in hun eigen 
gemeenten.  

 
Opmerking Henk Beerten, landelijk: Meer focus op activiteiten met andere organisaties en 
activiteiten waar ook mensen die geen lid zijn ook welkom zijn om de verbinding te blijven 
zoeken.  
 
Olaf vraagt of innovatie/strategieplan ook beschikbaar is voor afdelingen/leden. Henk Beerten 
gaat hier even achteraan.  
 
Tobias: Zou graag willen zien dat permanente campagne een eigen (sub)kopje krijgt in het hele 
plan.  
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Henk Beertem: Volgend jaar verkiezingen PS en EP. Landelijk is voor die programma’s input aan 
het verzamelen, wellicht ook kijken hoe we daar als afdelingen een bijdrage aan kunnen leveren.  
Ook actieve rol op de congressen om daar zichtbaar te zijn.  
 
Op de AAV 22 mei wordt ook een plan gepresenteerd voor de evaluatie van GR2018. Inge en 
Larissa gaan deze commissie aanvoeren en bevindingen worden gepresenteerd in het najaar.  
 

 
8. Overzicht aankomende activiteiten  

 
Aantal debatten die nog op de planning staan:  

Berg en Dal 
11 maart  Debat in Beek 
14 maart  Lijsttrekkersdebat Berg en Dal  19:45 in Gemeentehuis Groesbeek 
  
Beuningen 
8 maart  De Gelderlander Lijsttrekkersdebat 19:45 in Gemeentehuis Beuningen 
14 maart  Verkiezingsdebat Krachtig Winssen  
  
Heumen 
7 maart  Lijsttrekkersdebat Nederasselt  vanaf 19:30 in Dorpshuis ‘Ons Huis’ 

14 maart  Slotdebat Malden   vanaf 19:30 in Maldensteijn  
  
Nijmegen 
12 maart  Debat: Een passend huis voor iedereen 20:00 in LUX 
15 maart  De Gelderlander Lijsttrekkersdebat vanaf 19:30 in Stadhuis Nijmegen 
19 maart  De Grote Verkiezingsavond   vanaf 19:30 in LUX 
  
Wijchen 
13 maart  De Gelderlander Lijsttrekkersdebat   vanaf 19:30 uur in   

 
  
Overige activiteiten  

8 maart Bustour Nijmegen en internationale vrouwendag  
  Kom langs bij een van de stops! 
  Politieke avond voor vrouwen Rozet, Arnhem, 19.30 uur 
9 maart Feestelijke opening van de campagnewinkel in Nijmegen.  
  Wees allemaal welkom tussen 17.00-18.00. 
21 maart  Uitslagenavonden!  
  Nijmegen: 19.30 inloop campagnewinkel, rond 23.00 samen naar het stadhuis. 
  Ook in de gemeentehuizen in Wijchen, Beuningen, Groesbeek en Heumen 
23 maart Vrijdagmiddagborrel 
  Campagnewinkel Nijmegen, 17:00 uur 
6 april  Huiskameravond over participatie & emancipatie 
  Nijmegen, 20.00 uur 
10 april  Nieuwe Ledenavond 
  Stadhuis, Nijmegen, 20.00 uur 
13 april Grote vrijwilligers bedankborrel  
  Villa Nijmegen, vanaf 20.00 
 
 



 Rijk van Nijmegen 

 

4 
 

 
Henk Beerten: Winkel van Sinkel in Utrecht landelijke verkiezingsavond.  
 

 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Geen rondvraag, sluiting om 20.57 uur.  

 


