
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 25 maart 2021      
Digitaal via Zoom, van 20.00 tot 22.20  

Opening 
Voorzi&er Toon Geenen opent de vergadering en heet iedereen welkom. De aanwezige nieuwe leden 
stellen zich voor.  

1. Vaststelling conceptagenda 

De agenda wordt conform concept vastgesteld.  

2. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen.  

3. Vaststellen conceptverslag ALV 12 januari 2021  

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 januari 2021 wordt conform concept 
vastgesteld.  

4. Terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen met Henk Nijboer   

Tweede Kamerlid Henk Nijboer kijkt terug op de campagne voor en de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Een groot aantal leden heeJ vragen aan Henk Nijboer of wil een opmerking 
maken. De uitslag van de verkiezingen was een teleurstelling, al zagen sommigen deze ook al 
aankomen. Er wordt onder andere gesproken over de wissel van Lodewijk Asscher naar Lilianne 
Ploumen, over linkse samenwerking en de toegenomen kansen hierop na de uitslag, over de 
campagne die soms focuste miste, over het grote aantal jonge leden dat mee heeJ gewerkt aan de 
Amsterdamse campagne en nog veel meer onderwerpen. Toon Geenen heeJ toegezegd op korte 
termijn een acMviteit over linkse samenwerking in Amsterdam te organiseren.  

5. Jaarafrekening 2020  

Penningmeester Thomas Oostlander licht de jaarafrekening 2020 toe. In dit boekjaar was ook Nick 
Schipper tot oktober de penningmeester, waarna Thomas het heeJ overgenomen. De kascommissie, 
bestaande uit Marijke van Schendelen en Simon Deurloo (op deze ALV benoemd met terugwerkende 
kracht), geeJ aan akkoord te zijn met de stukken zoals deze zijn aangeboden door de penningmeester 
en verleent decharge. De ALV stemt ook in met de jaarafrekening.  

6. Benoeming secretaris en algemeen bestuurslid 

Toon Geenen geeJ een toelichMng op de vacatures die ontstaan zijn na het vertrek van secretaris 
Gregor Niessen en algemeen bestuurslid Ilay Beeldsnijder. Op basis van de vacatures zijn 
verschillende mensen benaderd en hebben verschillende mensen gereageerd. Dit heeJ geleid tot een 
voordracht van Philip Co&erell als algemeen bestuurslid en Michiel Emmelkamp als secretaris. Toon 
Geenen geeJ aan dat het helaas niet gelukt is om de man/vrouwverdeling in het bestuur meer in 
balans te brengen met deze voordracht, omdat er geen vrouwelijke sollicitanten waren. Verschillende 
leden geven aan hier grote moeite mee te hebben. Kelly Heeren vraagt zich af hoe dit heeJ kunnen 
gebeuren en wat er aan is gedaan om dit te voorkomen. Hier sluiten Morris Beks en Marene 
Elgerhuizen zich bij aan. Toon Geenen en bestuursleden Jolein Baideman en Ahlam El Yaakoubi geven 
aan dat het ondanks het op verschillende wijzen verspreiden van de vacature binnen de parMj en het 
direct benaderen van een aantal potenMële kandidaten helaas niet geleid heeJ tot daadwerkelijke 
sollicitaMes. Het bestuur vind het jammer dat het zo gelopen is en belooJ beterschap. Morris Beks 
geeJ aan een stemming over de voordracht te willen. Job Cohen doet het ordevoorstel om een 
vacature in het bestuur te creëren die ingevuld moet worden op de volgende ALV en ook meer balans 
in de man/vrouwverdeling moet brengen. Nick Schipper stelt dat de aangevraagde stemming geheim 
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moet zijn omdat deze over personen gaat. Toon Geenen geeJ aan dat de digitale tools die vanuit de 
parMj aangereikt zijn hier op dit moment niet op uitgerust zijn. Michiel Geuzinge stelt dat het 
verstrekkendere ordevoorstel van Job eerst in stemming gebracht moet worden en dat dit een 
reguliere stemming betreJ. Nick Schipper geeJ aan het hier niet mee eens te zijn. Toon Geenen stelt 
voor het ordevoorstel in stemming te brengen en vervolgens de reglementaire kwesMe voor te leggen 
aan het presidium. Het ordevoorstel wordt met 83 stemmen van de 135 aanwezigen aangenomen. 
Toon geeJ aan dat het bestuur lering trekt uit dit alles en een vacature zal creëren waarvoor op de 
volgende ALV van 24 juni een voordracht voor zal liggen.  

7. PoliMeke actualiteit met Marjolein Moorman   

PoliMek leider en wethouder Marjolein Moorman praat de ALV bij over recente poliMeke 
ontwikkelingen in en om Amsterdam. Verschillende leden hebben vragen en opmerkingen richMng 
Marjolein of de fracMe. Er wordt onder andere gesproken over Corona en wat dit doet met de stad en 
de voorgenomen windmolenlocaMes op het IJ. De fracMe zegt toe op korte termijn een acMviteit te 
organiseren over de windmolenlocaMes.  

8. Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022  

Toon Geenen geeJ aan dat Mjdens deze ALV de laatste beslissingen voorliggen over het proces in de  
voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 20 
november 2019 en 12 januari 2021 heeJ er ook al besluitvorming plaatsgevonden.  

Ten eerste buigt de ALV zich over het voorstel van het bestuur om Tanja Jadnanansing te benoemen 
tot voorzi&er van de programmacommissie, nadat Amma Asante het bestuur heeJ laten weten zich 
terug te trekken, omdat zij ook lid is geworden van de poliMeke parMj BIJ1. Hierover hebben het 
bestuur en Amma open en goed contact gehad. Haar keuze om ook lid te worden van BIJ1, komt 
voort uit haar behoeJe aan urgenMe en daadkracht tegen racisme en discriminaMe. De PvdA 
Amsterdam voelt ook grote urgenMe op dit thema en blijJ hierin graag samen met Amma optrekken. 
De ALV stemt in met de voordracht en Tanja Jadnanansing stelt zich kort voor.  

Ten tweede buigt de ALV zich over de voordracht van de hele programmacommissie. De ALV stemt in 
met de voordracht.  
 
Ten derde buigt de ALV zich over de voordracht van de hele kandidaatstellingscommissie. De ALV 
stemt in met de voordracht.  

Ten vierde buigt de ALV zich over de profielschets voor poliMeke vertegenwoordigers van de PvdA 
Amsterdam 2022 – 2026. Met deze profielschets gaat de kandidaatstellingscommissie aan de slag. De 
ALV stemt in met de profielschets.  

Ten vijfde buigt de ALV zich over de uitwerking van de lijs&rekkersprocedure. Toon Geenen geeJ aan 
dat het bestuur deze uitwerking heeJ afgestemd met Simon Deurloo, die de vorige ALV een moMe 
over dit onderwerp heeJ ingediend. Simon geeJ aan dat de uitwerking past bij de ingediende moMe 
en dat hij hier zich in kan vinden. De ALV stemt in met de uitwerking.  
 
Tenslo&e neemt de ALV kennis van het datum- en stappenschema waarin alle stappen en data voor 
het proces naar een verkiezingsprogramma en een kieslijst zijn opgenomen.  

9. Rondvraag 
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Nick Schipper geeJ aan dat hij ontevreden is over de onmogelijkheid om geheim te kunnen stemmen 
en stelt dat de genomen besluiten met betrekking tot personen overgedaan moeten worden. Toon 
Geenen geeJ aan dat de kwesMe snel met het presidium zal worden opgenomen, maar dat er voor 
nu wordt uitgegaan van een correct verloop van de besluitvorming in deze vergadering, zoals 
besproken bij agendapunt 7.  

10. SluiMng   

De voorzi&er sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid.  

Naschri): 

Naar aanleiding van de reglementaire vragen van Nick Schipper over het ordevoorstel en stemmingen 
over personen is op 26 maart advies aangevraagd bij het presidium. Zij hebben aangegeven het 
geldig was om het verstrekkendere ordevoorstel eerst in stemming te brengen, en dat er daarmee 
besluitvorming heeJ plaatsgevonden. Vervolgens hebben Toon Geenen en Nick Schipper naar 
aanleiding van deze uitspraak ook nog contact gehad en is in goed overleg besloten deze kwesMe als 
afgerond te beschouwen. 
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