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Verslag Algemene Afdelingsvergadering 19 februari 2021

Aanwezig: Anniek van der Helm (secretaris), Jelle Hordijk (penningmeester), Coby van den 
Heuvel (voorzitter), Wil Lochtenberg, Perihan Ozgul, Youssef Boutachekourt (fractievoorzitter), 
Robin Palma.
Afwezig met afmelding: Bastiaan Vinke, Hassan Saidi, Nermina Kundic.

1. Opening en vaststellen agenda
Coby opent de vergadering om 19:35 uur. Ze vraagt de leden of er bezwaar is tegen het opnemen 
van de vergadering ten behoeve van de verslaggeving. De opname wordt gewist nadat het verslag 
gemaakt is. 

De AAV zal in het teken staan van verkiezingen, zowel de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit 
jaar als de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarnaast wordt de jaarrekening 2020 ter 
goedkeuring ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Landelijk mailt veel over de campagne, de commissies en andere 
samenwerkingsgroepen hebben vooral contact via WhatsApp. 
Het is fijn dat we de afgelopen tijd wat nieuwe leden en verhuizers hebben mogen verwelkomen 
binnen de afdeling.
Youssef vraagt naar een mail waarvan hij dacht dat het bestuur die ook ontvangen had, maar de 
emailadressen die de afzender gebruikt had bleken niet te bestaan. Hij gaat de mail doorsturen naar 
het juiste mailadres van het bestuur. 

3.  Vaststellen verslag AAV d.d. 13 november 2020
Er wordt verzocht op pagina 3, bij punt 7 het woord ‘commissieleden’ te vervangen door 
‘schaduwraadsleden’ Het verslag wordt met deze aanpassing aangenomen.

4. Verkiezingen: TK2021 en GR2022
Momenteel zijn we vooral bezig met de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is ook te merken aan de 
mailings vanuit landelijk, die iedereen ongetwijfeld regelmatig krijgt.  Door corona ligt de nadruk 
van de campagne op traditionele media, social media en het persoonlijk netwerk. Landelijke politici
zijn veel in de praatprogramma’s op TV te zien, waar corona ook een grote rol speelt in de 
gesprekken. Online kunnen we ook een stukje lokale campagne verwerken in onze content. Om het 
persoonlijke netwerk aan te spreken gaan we alle leden een bundel van 30 flyers brengen. Het doel 
is om deze flyers in jouw directe omgeving te verspreiden. Het bijkomende voordeel is dat we op 
die manier ook een deel van onze leden nog eens spreken.  Daarnaast gaan we een huis-aan-huis 
flyercampagne houden in wijken waar we historisch gezien goed scoren. Dit gaan we doen op de 
zaterdagen waarop we normaliter op de markt zouden staan. We hopen in de campagnetijd voor de 
gemeenteraadsverkiezingen minder last te hebben van coronamaatregelen. Alles bij elkaar is de 
campagne voor TK2021 een behoorlijke uitdaging. Het bestuur zegt het enorm te waarderen als 
leden willen helpen, ook als het maar een uurtje is. 

De tijdlijn voor de gemeenteraadsverkiezingen is eerder gedeeld. De kandidaatsstelling van de 
lijsttrekker en daarop volgende verkiezing komen er al snel aan: de kandidaatstellingsperiode is van 
12 april t/m 12 mei. Nu is dus de tijd om rustig na te denken over deelname. Aan het einde van dit 
jaar volgt een AAV die voornamelijk over het verkiezingsprogramma zal gaan.

Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
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Jelle neemt de begroting met ons door, en belooft een vraag van Bastiaan te behandelen. Daarna zal 
de kascommissie verslag doen. Ook wil Jelle naar de begroting voor volgend jaar, en de 
langetermijn begroting te kijken.
Er wordt gevraagd waar de post huisvesting voor is, Jelle legt uit dat hier de kosten voor zaalhuur 
uit betaald worden en dat we hopen dat we dit jaar nog een keer een fysieke vergadering kunnen 
hebben. Met het oog op de campagne voor TK2021 is een bedrag begroot, wellicht ruim maar het is
belangrijk het te hebben, en bovendien begint eind dit jaar ook de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Bastiaan had vooraf gevraagd of de ‘bijdrage vertegenwoordigers’ realistisch was. Jelle geeft aan 
dat dit bedrag precies na te rekenen is omdat het een vast percentage (4%) van de 
raadslidvergoedingen is.
De kascommissie geeft complimenten aan Jelle, ze gaan akkoord met de jaarrekening zoals deze 
gepresenteerd is.  De commissie geeft aan ook tijdig hun goedkeuring naar het landelijk bestuur te 
sturen. De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd door de leden.
Bij de meerjarenbegroting merkt de penningmeester op dat dit een serieuze vooruitblik is, maar wel 
een die je elk jaar aanpast. In 2022 zijn er verkiezingen en het aantal vertegenwoordigers heeft een 
grote invloed op de begroting omdat hun afdrachten de grootste inkomstenbron zijn. Daarnaast is de
vanwege deze verkiezingen ook ‘campagne’ een grote post aan de lasten kant in 2022. Na een vraag
legt Jelle uit dat dit uit de algemene reserve komt. Het voornemen is wel om voor volgende 
verkiezingscyclus hier de aparte ‘reserve verkiezingen’ voor te gebruiken en daar een groot deel van
de afdrachten in te boeken. Het bedrag voor de campagne is redelijk bescheiden bedrag voor de 
campagne, als je het vergelijkt met de vorige cyclus. Deze kwam toen na een periode met veel 
afdrachten. Er wordt gevraagd waarom er is begroot voor schenkingen. Jelle legt uit dat het streven 
is wat acquisitie bij leden te doen als extra financiering voor de campagne. In het verleden is dat 
ook wel gebeurd, zowel in geld als in natura.

6.   Communicatie
Het bestuur stuurt regelmatig nieuwsbrieven, daarnaast zijn de social media nieuw leven 
ingeblazen, dan wel gestart. Tot nu toe heeft de focus op TK2021 gelegen, maar ook voor de 
GR2022 willen we een kalender maken voor de campagne op social media kanalen. Daarnaast 
werken we samen met de fractie om met persberichten op te vallen.
We moeten onderzoeken hoe we kunnen opvallen in coronatijd. Suggesties zijn van harte welkom. 
Ook wordt er gewerkt aan de ledenbinding, wat ook een van de redenen is voor onze ledenrondjes. 
Youssef bedankt Coby voor het schrijven van het persbericht over de schoolwoningen aan de 
Mispel, het had een interviewverzoek van Midland FM als resultaat. 

7. Terugkoppeling Fractie
Youssef brengt de leden op de hoogte over de gemeenteraadsvergadering over Groenpoort, en of er 
wel of geen publiek-private samenwerking moest komen voor de energielevering. Een raadsvoorstel
heeft het gehaald met een amendement voor bewonersparticipatie.
Komende tijd spelen de volgende onderwerpen: De verduurzaming van het gemeentehuis, 
parkeerterreinen bij Panhuis en VRC, cultuurbeleid (uitdaging in coronatijd: hoe houden we 
voorzieningen in stand ondanks het gebrek aan bezoekers)
Wil vraagt of er nog iets besloten is rondom de huisvesting van De Balans. Youssef geeft aan er 
scherp bovenop te zitten. De wethouder wil binnenkort de scenario’s verder uitleggen aan kritische 
partijen. D66 pleit voor een nieuwe, permanente, school die kan meegroeien met de wijk. Wil merkt
op dat er voor christelijke scholen altijd geld is, maar niet voor de openbare scholen. Youssef gaat 
verder en laat weten dat de wethouder postcodebeleid wilde toepassen, maar met maar vier 
openbare basisscholen, die bovendien grotendeels vol zitten, is dit problematisch. Verder is het 
verspreiden van scholen over meerdere gebouwen ook onwenselijk. Als het niet opgelost wordt, 



een 

komt dit in het tweede kwartaal terug in de raad. Youssef is hier ook over in overleg met de andere 
oppositiepartijen.

8. Rondvraag
Coby vraagt Robin om een update over #teamKaag. Hij zegt dat het momenteel een beetje stil ligt 
en dat hij het gevoel heeft dat het landelijk niet erg soepel loopt. Hij had lokaal een groepje 
verzameld, maar ze startten vroeg en stopte een maand of twee later. Robin probeert zelf nog zoveel
mogelijk mediamomenten door te zetten naar zijn groepje.
Wat betreft de reguliere campagne: er wordt druk gemaild vanuit de landelijke organisatie. Helaas 
kon Anniek vandaag niet naar de campagnevergadering van landelijk, omdat de AAV prioriteit had. 
Jammer, want de informatie wordt nauwelijks nagezonden (o.a. om risico op lekken te verkleinen). 
De gezamenlijke vergaderingen met Utrechtse Heuvelrug en Rhenen waren niet zo nuttig, omdat 
het erg specifiek gericht was op hun gemeentes. 
Coby moedigt iedereen aan hun D66 poster (meegestuurd met de laatste Democraat) op te hangen. 
Er klonken wat verontschuldigingen over “geen ruzie met de SGP buren” willen krijgen, en Jelle 
vraagt om 10 posters van #teamKaag om z’n raam (zichtlocatie op Schrijverspark) vol te hangen. 

9. Sluiting
Coby bedankt iedereen hartelijk voor hun deelname aan de vergadering en sluit deze af.


