Verslag van de Algemene Ledenvergadering PvdA-afdeling Amsterdam
24 juni 2020, via de webapplicatie SamenOnline
1.

Opening

Voorzitter Bas Torenvliet opent deze algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij staat
stil bij de bijzondere omstandigheden waaronder deze vergadering plaatsvindt, namelijk digitaal via de
PvdA-applicatie SamenOnline, als gevolg van de beperkingen rond het Corona-virus. Hij is blij om te zien dat
zo’n 45 mensen zijn ingelogd; een mooie opkomst. Bas vraagt iedereen zijn/haar microfoon uit te schakelen als
hij/zij niet aan het woord is, zodat iedereen de vergadering goed kan volgen.
De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Na een stemming wordt ook de besluitenlijst van
de algemene ledenvergadering van 20 november 2019 ongewijzigd vastgesteld.
Bestuurslid Stephan Antuma licht toe dat het pand aan de Van Musschenbroekstraat momenteel niet kan
worden gebruikt, maar hopelijk binnenkort weer wel. Wiljan Linders vraagt of er een solide financiële basis is om
het pand te blijven huren. Dat wordt door Stephan bevestigd; de komende jaren lijkt er geen reden tot zorg.
Bestuurslid Arjan Miedema licht toe dat het bestuur een werkgroep heeft ingesteld die zal adviseren over het
bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Deze werkgroep was al aangekondigd tijdens de ALV van november 2019 en is
in april 2020 gestart met een gespreksronde langs betrokkenen bij het bestuurlijk stelsel. Leden van de
werkgroep zijn: Canan Uyar, Bouwe Olij, Ger Rolsma, Gerben Biermann, Stephan Antuma, Arjan Miedema en
Carolien de Heer. Michel Idsinga vraagt of de werkgroep ook kijkt naar de afspraken die zijn gemaakt met
Weesp. Arjan en Carolien de Heer bevestigen dit; er is ook contact met de afdeling Weesp. Bas Torenvliet geeft
aan dat de partijgenoten uit Weesp voortaan ook worden uitgenodigd voor de Amsterdamse ALV’s.
2.

Jaarrekening 2019

Bas Torenvliet vertelt dat de jaarrekening weliswaar op tijd was afgerond, maar door het uitvallen van de ALV
van maart nog niet kon worden vastgesteld. Penningmeester Nick Schipper verwijst naar de nadere toelichting
bij de jaarrekening. Namens de kascontrolecommissie geeft Marijke van Schendelen aan dat zij kunnen
instemmen met de jaarrekening, maar hierbij de vraag heeft of niet meer centralisering binnen Amsterdam
mogelijk is, en dat er geen verantwoording over de laatste verkiezingscampagne te vinden is geweest. Bas en
Nick vertellen dat de opmerking over de verkiezingscampagne eerder ook is gemaakt; het gaat hier om uitgaven
die in 2018 zijn gedaan. Na een stemming wordt de jaarrekening 2019 door de algemene ledenvergadering
vastgesteld.
3.

Benoeming nieuwe secretaris

De huidige secretaris, Gerben Biermann, is verhuisd naar Haarlem. Daarom moet een nieuwe secretaris worden
gekozen voor het resterende deel van deze bestuursperiode. Het bestuur draagt, na een openbare
sollicitatieprocedure, Marloes ten Ham voor als nieuwe secretaris. Marloes woont in Amsterdam-West, is bezig
met het afronden van de studies Wijsbegeerte en Bestuurskunde en geeft daarnaast voorlichtingen voor het
COC op middelbare scholen. Ze is sinds een tijdje actief voor de PvdA, onder andere via de Hart voor
Amsterdam-leergang, het Roze Netwerk en Project20. Na een stemming wordt Marloes door de algemene
ledenvergadering benoemd tot nieuwe secretaris.
4.

Afscheid bestuursleden Gerben Biermann en Pia van den Berg

Bas Torenvliet memoreert dat we in deze ALV afscheid nemen van twee bestuursleden. Zojuist kwam het vertrek
van Gerben Biermann al aan de orde. Pia van den Berg heeft door persoonlijke omstandigheden helaas haar
bestuursactiviteiten moeten staken. Bas Torenvliet bedankt beide bestuursleden uitgebreid voor al het werk dat
zij hebben gedaan en voor de fijne samenwerking. Voor beide bestuursleden heeft hij een cadeau. Pia is helaas
verhinderd om de vergadering bij te wonen. Gerben bedankt Bas voor de aardige woorden en geeft aan dat hij
de samenwerking en de sfeer binnen de PvdA ontzettend heeft gewaardeerd. Hij zal zeker actief blijven; in de
toekomst vanuit Haarlem.

5.

Benoeming voorzitter van de sollicitatiecommissie voor het kandidaatsbestuur 2020-2022

Bas Torenvliet licht toe dat het instellen van een sollicitatiecommissie nodig is, omdat de termijn van het huidige
bestuur eind 2020 afloopt. Er moet dus een nieuw bestuur komen. Alle leden kunnen zich kandideren; de
sollicitatiecommissie zal alle sollicitaties bekijken en een advies uitbrengen aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur draagt Adnan Tekin voor als voorzitter van de sollicitatiecommissie. Adnan vertelt dat er spannende
tijden aankomen, omdat er in 2021 en 2022 weer verkiezingen voor Tweede Kamer en gemeenteraden zijn. Dat
betekent dat het nodig is om een goed bestuur te formeren; hij roept iedereen op om te solliciteren! Hij kondigt
aan dat hij bezig is de andere leden van de sollicitatiecommissie aan te zoeken; hij denkt aan een commissie van
3 tot 5 leden. Inmiddels hebben ook Marijke van Schendelen en Fatima Elatik hun deelname toegezegd. Na een
stemming benoemt de algemene ledenvergadering Adnan Tekin tot voorzitter van de sollicitatiecommissie.
Adnan bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

6.

2020: het jaar van ideeën. Maar dan net even anders.

Bas Torenvliet vertelt over enkele activiteiten van het bestuur in de afgelopen periode. Voor zowel het
entreetraject als de Hart voor Amsterdam-leergang is veel interesse. Dat is goed om te zien! Beide trajecten
hebben inmiddels enkele bijeenkomsten gehad en zijn, na de Corona-beperkingen, digitaal verder gegaan. Ook
de fractie heeft niet stilgezeten; fractievoorzitter Sofyan Mbarki zal straks een toelichting geven op hun
werkzaamheden. Ook tijdens en na de zomer wil het bestuur graag verder met de ideeënvorming, mede in het
licht van de naderende verkiezingen. Bestuurslid Arjan Miedema vult aan dat het bestuur op zoek is gegaan naar
een verbinding tussen het visie-stuk dat de fractie onlangs heeft gepubliceerd, en het nieuwe
verkiezingsprogramma dat in de loop van 2021 gemaakt zal worden. Het idee is om in het komende jaar in
blokken van 6 tot 8 weken steeds een bepaald beleidsthema centraal te stellen, hierover bijeenkomsten te
organiseren (zowel fysiek als digitaal) en zo te werken naar een discussie- of visiestuk per thema. Deze
discussie- of visiestukken kunnen dan input vormen voor een programmacommissie die in 2021 aan het werk
gaat. Bas en Arjan roepen alle leden op om thema’s aan te dragen bij het bestuur en om hieraan een actieve
bijdrage te leveren.
Bas geeft vervolgens Sofyan Mbarki, fractievoorzitter in de gemeenteraad, het woord. Sofyan vertelt dat de stad
zwaar is getroffen door de Corona-crisis. Juist nu liggen er grote uitdagingen voor de PvdA. De fractie heeft haar
visie op de toekomst van de stad naar buiten gebracht, waarbij met name aandacht is voor de vraag hoe een
betere balans in de stad kan worden bereikt. Bas bedankt Sofyan voor zijn toelichting. Hij geeft het woord aan
bestuurslid Mohamed Belkasmi, die onze wethouder Marjolein Moorman zal interviewen. Marjolein vertelt over
haar ervaringen in de afgelopen maanden. Zij ervaart het als een grote verantwoordelijkheid om juist in deze
unieke, maar ook zware tijd te kunnen meebesturen. Ze vertelt over het werk in haar eigen portefeuille:
noodopvang voor kinderen die niet naar school konden, het beschikbaar stellen van laptops en, meer in het
algemeen: het tegengaan van kansenongelijkheid. Zowel zij als wethouder Sharon Dijksma voelen een enorme
drive om juist nu zich te blijven inzetten voor sociaal-democratische waarden.
7.

Rondvraag

Bas vraagt of er rondvraagpunten zijn. Johan Horeman vraagt aandacht voor het basisinkomen. Hij verwacht dat
invoering van een basisinkomen een positief effect zal hebben en vraagt of de PvdA Amsterdam aandacht kan
besteden aan meerjarige experimenten, en hierover een bijdrage kan leveren aan het landelijk
verkiezingsprogramma. Bas zegt toe dat het bestuur dit thema zal meenemen in de ideeënvorming die de
komende tijd zal plaatsvinden (zie agendapunt 6).
Hans Aertsen vraagt wanneer er weer een ledenpanel wordt georganiseerd. Bas bevestigt dat we het ledenpanel
zeker weer moeten inzetten; ook dit kan bij uitstek geschikt zijn bij de ideeënvorming.
8.

Sluiting

Met een woord van dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. Hij spreekt de hoop uit dat de
volgende ALV weer ‘live’ kan plaatsvinden en nodigt iedereen uit voor een digitale borrel via het programma
Discord.

