Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering PvdA-afdeling Amsterdam
26 juni 2019, Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartstraat 2a, Amsterdam

AGENDA
1. Opening
De voorzitter, Bas Torenvliet, opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen
van harte welkom.
2. Terugblik verkiezingen Provinciale Staten, Waterschappen en Europees Parlement
Bestuurslid Stephan Antuma geeft een korte reflectie op de campagnes die we
hebben gevoerd voor de twee verkiezingen. De afdronk van de campagnes is positief.
Er was een goede, actieve sfeer, er zijn veel campagne-acties uitgevoerd en zeker de
verkiezingen voor het Europees Parlement hebben tot een bijzonder goed resultaat
geleid. Dit positieve gevoel wordt door de aanwezigen gedeeld. De algemene
ledenvergadering spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet van het
campagneteam en alle leden die zich voor de campagne hebben ingezet.
3. Ledenpanels + blik op komende periode
In de weken voorafgaand aan de algemene ledenvergadering is een ledenpanel
georganiseerd. Bestuurslid Mohamed Belkasmi licht de resultaten toe: de
portefeuilles van onze twee wethouders worden door de leden als meest belangrijk
en zichtbaar gezien. De tweewekelijkse nieuwsbrief is de belangrijkste bron van
informatie voor de leden. Interactieve (thema)bijeenkomsten waarop je kunt
meepraten worden graag bezocht. Naar aanleiding van de positieve resultaten uit het
ledenpanel over een eigen onderkomen voor de PvdA Amsterdam gaat het bestuur
actief op zoek naar een pand.
4. Prioriteiten afdelingsbestuur
Voorzitter Bas Torenvliet licht toe dat het bestuur, dat in het najaar van 2018 is
aangetreden, een prioriteiten-notitie heeft geschreven. Deze notitie geeft richting
aan de acties van het bestuur. De vier prioriteiten zijn: ‘Duidelijke koers, goede
ideeën’, ‘Een sterke partij met korte lijnen’, ‘Enthousiaste campagnes’ en ‘Scouting,
talentontwikkeling, coaching en scholing’. Elk van de vier prioriteiten wordt kort

toegelicht. Na deze toelichting stelt de algemene ledenvergadering de
prioriteiten-notitie vast.
5. Jaarrekening 2018
Secretaris Gerben Biermann licht de jaarrekening 2018 toe. Deze is onderzocht door
de kascontrolecommissie, die een schriftelijke goedkeurende verklaring heeft
afgegeven. Enkele vragen van leden worden beantwoord, waarbij de oproep wordt
gedaan om een volgende keer een wat uitgebreider toelichting op de verschillende
begrotingsposten te verstrekken. Het bestuur geeft aan dat dit ook gebruikelijk is,
maar door het wegens persoonlijke omstandigheden uit het bestuur treden van de
penningmeester, Jan Minks, dit keer niet mogelijk was. De algemene
ledenvergadering stelt de jaarrekening 2018 vast.
6. Décharge penningmeester en benoeming nieuwe penningmeester
De algemene ledenvergadering verleent Jan Minks décharge als penningmeester en
benoemt bij acclamatie Nick Schipper tot penningmeester. Nick spreekt zijn dank uit
voor de benoeming.
7. Actualiteiten door wethouder Moorman
Wethouder Marjolein Moorman geeft een toelichting op enkele politieke
actualiteiten, waarna met name over het onderwerp wonen een levendige discussie
ontstaat.
8. Rondvraag
Er wordt gevraagd of er (genoeg) aandacht is voor de stadsdeelcommissie leden en
het bestuurlijk stelsel an sich. Voorzitter Bas Torenvliet antwoordt dat hierover in het
Voorzittersoverleg wordt gesproken en ook op komende Amsterdamdag in het teken
staat van de stadsdeelcommissies. Raadslid Carolien de Heer vult aan met hoe de
evaluatie van het bestuurlijk stelsel vorm krijgt in de gemeenteraad.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en nodigt iedereen uit om nog een
drankje te drinken in het nabijgelegen Café Wildschut.

