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Verslag Algemene Ledenvergadering D66 Rijk van Nijmegen van 22 januari 2019  
 

Locatie: De 4 Heeren,    
Voorzitter: Joost Franssen  

Verslag: Joost Franssen  

Aanwezig: 23 leden van D66 Rijk van Nijmegen en Eerste Kamerlid Henk Pijlman  
 

1. Opening en vaststelling agenda (20.00 uur) 
 

Opening 20.04 uur.  
 

Agenda vastgesteld zoals gepresenteerd.  
 

2. Vaststellen verslag vorige AAV (13 november 2018) 
 

Geen op- of aanmerkingen op het verslag van de AAV. Verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 

Mededeling vanuit het bestuur. Vacature van penningmeester van het afdelingsbestuur komt per 
april vrij. Mocht je iemand kennen die hier geschikt voor is tip deze naam dan vooral bij het 
bestuur.  

 
4. Update Campagne Provinciale Statenverkiezingen 2019 

 
Het woord is aan bestuurslid Campagne en Ledenwerving Peter Oortmann.  
Peter presenteert de nieuwe huisstijl van D66 voor de aankomende campagnes. Het is allemaal 
iets opgefrist en wat positiever. De zwarte balken zijn weg en we maken de keuze om 
voornamelijk “voor” een aantal thema’s te zijn om een positief tegengeluid te geven aan de 
andere partijen die voornamelijk over “tegen” zijn.  
 
Het is nog steeds mogelijk om de doneren via de crowdfunding. Alle abri’s in Nijmegen zij 
verkocht. Complimenten daarvoor! Er zijn nog wel een aantal straatacties waar je een bijdrage 
aan kunt doen.  
 
9 februari trappen we om 13:00 uur de campagne af in Nijmegen met een canvastraining door 
lijsttrekker Michiel Scheffer. De canvastraining zal bij Michiel in de woonkamer plaatsvinden. 
Daaropvolgend zullen we gaan canvassen in de Hazenkamp en de dag afsluiten met een borrel bij 
De 4 Heeren.  
 
Het campagneschema is ook online en je kunt je inschrijven voor de verschillende acties. Je kunt 
het schema vinden op de website of door de QR code op de slide te scannen.   

 
5. Verkiezing voorzitter afdelingsbestuur 

 
Voordat we kunnen stemmen moet eerst de opdrachten worden uitgezet naar de 
Afdelingsverkiezingscommissie (AVC). Anne-Margreet van Putten is als voorzitter van de AVC 
aanwezig en zal toezien op het proces en de stemmen tellen. Tristan Rijken heeft zich als 
vrijwilliger aangeboden om Anne-Margreet hierbij te ondersteunen.  
 
Er heeft zich uiteindelijk 1 kandidaat gemeld voor de vacature van voorzitter van het 
afdelingsbestuur. Willem Jan van Lokven heeft aangeboden het bestuur uit de brand te willen 
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helpen omdat de afdeling hem nog steeds aan het hart gaat en hij het kwalijk vond dat er zich 
geen ander kandidaat had gemeld. 
 
Dan wil ik nu graag overgaan tot stemming dit kan op het stemformulier dat u bij binnenkomst 
hebt ontvangen. 

 
6. Verkiezing vertrouwenspersoon  

 
Als bestuur dragen wij graag Maaike Borsboom voor als vertrouwenspersoon. Met haar positie 
binnen de afdeling en haar ervaring als vertrouwenspersoon is ze in onze ogen de meest 
geschikte kandidaat.  

 
Maaike kan helaas zelf niet aanwezig zijn vandaag en heeft me daarom gevraagd om de volgende 
tekst voor te lezen:  
“Mijn naam is Maaike Borsboom, het bestuur heeft gevraagd of ik voor onze D66 afdeling Rijk 
van Nijmegen de vertrouwenspersoon wil zijn. Met alle plezier. Kort iets over mijn achtergrond, 
ik ben 44, ondernemer www.aanblazer.nl, ik ben visueel faciliteerder. Daarvoor jarenlang 
gewerkt als manager bij het maatschappelijk werk en het welzijnswerk. Tevens ben ik mediator 
en ben ik het verleden vertrouwenspersoon geweest voor het primair onderwijs in Nijmegen. In 
het D66 bestuur Rijk van Nijmegen heb ik een aantal jaar geleden de portefeuille 
Opleiding&Talentontwikkeling ingevuld. Als vertrouwenspersoon kunt u bij mij terecht als er 
zaken spelen tussen leden die u niet zelf opgelost kunt krijgen. Ik zal luisteren naar uw verhaal en 
met u kijken naar mogelijke oplossingrichtingen en u daarbij, indien nodig ondersteunen. 
Hartelijke groet! –  
 
U kunt uw stem voor Maaike aanbrengen op de onderkant van het stemformulier. De twee 
verkiezingen staan volledig los van elkaar dus u kunt zelf kiezen of u een stem wilt uitbrengen 
voor 1, 2 of geen van de verkiezingen.  
 
Dan wil ik u nu vragen u stemformulier in te leveren bij iemand van de AVC en schors ik de 
vergadering voor enkele minuten zodat de stemmen kunnen worden geteld.  
 
Korte pauze heropening vergadering om 20.30 uur.  

 
7. Uitslag verkiezingen  

 
Het woord is aan de voorzitter van de afdelingsverkiezingscommissie Anne-Margreet van Putten  
 
Willem Jan van Lokven is unaniem verkozen als voorzitter van het afdelingsbestuur met 21 
stemmen voor en 0 stemmen tegen.  
 
Maaike Borsboom is unaniem verkozen tot vertrouwenspersoon van de afdeling met 21 
stemmen voor en 0 stemmen tegen.  
 

 
8. Overzicht aankomende activiteiten  

 
Aankomende vrijdag is de traditiegetrouwe maandafsluiting met de vrijdagmiddagborrel in de 
Wit Wasserij.  

 
Dinsdag 29 jan organiseert de werkgroep college een lezing over cryptocurrency en blockchain 
om 20:00 uur in cafe Faber.  
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3 februari is de ledenborrel van D66 Berg en Dal.  

 
19 februari is er weer een Nieuwe Leden Avon, mocht je pas kort lid zijn of graag een actievere 
rol innemen dan ben je van harte welkom, aanmelden kan bij Inge of via de website. 
 
En 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Omcirkel deze datum  vast in je agenda.  
 
9. Rondvraag en sluiting 

 
Janneke Idsinga maakt nog even van de gelegenheid gebruik om namens D66 Heumen Willem 
Jan van Lokman te bedanken met een cadeautje voor zijn werk in Heumen en tegelijkertijd te 
feliciteren met zijn verkiezing tot voorzitter.   

 
Anne-Margreet van Putten wil graag de aanwezige leden ook even wijzen op de 
waterschapsverkiezingen die er ook aan komen en het belang hiervan. Er staat een Nijmeegse 
D66er hoog op de lijst, namelijk Moana van IJsseldijk op plek 4. Moana is zelf ook aanwezig en 
stelt zich even kort voor.  

 
Sluiting om 20.45, het woord is aan onze gast Eerste Kamerlid Henk Pijlman.   


