e

1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 139 Algemene
Ledenvergadering op vrijdag 29 mei 2015 om 18.40 uur.
2. Mevrouw L.J. (Laura) Werger uit Gouda, de heer E. (Erik) van der
Marel uit Utrecht, en de heer O.J. (Onno) Fiechter uit Hengelo worden
per acclamatie benoemd tot stem- en notulencommissie.
3. De heer I.W. (Ivo) Opstelten wordt benoemd tot erelid van de VVD.
4. De Algemene Ledenvergadering wordt geschorst om 19.27 uur en
wordt op zaterdag 29 mei 2015 om 10.00 uur hervat.

e

1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer hervat de 139 Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 30 mei 2015 om 10.00 uur.
2. Het jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd.
3. Het financieel jaarrapport 2014 wordt goedgekeurd.
4. De financiële commissie verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor
het gevoerde beleid in 2014.
5. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden
van de financiële commissie:
-

mevrouw mr. E.A.S. (Esther) Rommel uit Heiloo

-

mevrouw drs. A.J. (Yvonne) van Mierlo uit Helmond

-

De heer mr. H.L. (Henry) Steenbergen uit Leiden

-

De heer M.J.M.V. (Marc) van Dijk uit Wassenaar,
plaatsvervangend lid

-

De heer A.J. (Arjen) Gerritsen uit Bilthoven, plaatsvervangend lid

-

De heer R. (Roland) van Benthem RA MGA uit Eemnes,
plaatsvervangend lid

6. Het voorstel “Hoogte contributie 2016” wordt goedgekeurd.
7. De heer P.G. (Paul) van As wordt per acclamatie benoemd tot lid van
de Commissie van Beroep.

8. Er zijn drie moties ingediend. Motie 1 is door 12 leden ingediend,
motie 2 is door 11 leden ingediend en motie 3 is ingediend door de
ledenvergaderingen van de afdelingen Noordwijk, Noordwijkerhout en
Hillegom.
9. Motie 1:
Indieners roepen op om tijdig een partijbrede discussie te voeren over
het tekort aan donororganen en het gebrek aan zelfbeschikking bij het
huidige donorregistratiesysteem. De ALV spreekt hierbij de
verwachting uit dat een brede diepgaande respectvolle discussie over
de donatieproblematiek als ondersteuning zal dienen voor onze
volksvertegenwoordigers. Voorts spreekt de vergadering de hoop uit
dat de VVD traditie om medisch ethische zaken als vrije kwestie te
beschouwen zal worden gerespecteerd.
De motie wordt overgenomen en is niet in stemming gebracht.
10. Motie 2:
Indieners pleiten ervoor dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
zich volledig zal inspannen om de defensie van het Koninkrijk der
Nederlanden op een dusdanig niveau te brengen en te houden, dat de
verdediging van het eigen grondgebied maximaal gewaarborgd is en
blijft. Nederland zal zich blijvend inzetten om de NATO (NAVO)
optimaal te laten functioneren en de Europese Unie te laten uitgroeien
tot een krachtige entiteit, waarbij het behouden en indien nodig
versterken van de democratische waarden leidend zal zijn.
De motie wordt in stemming gebracht en wordt overgenomen met
86,1% (365) van de uitgebrachte stemmen.
11. Motie 3:
Indieners roepen de VVD op tot steunen van het maatschappelijk
initiatief voor windmolens op IJmuiden - Ver en als het alternatief aan
te wijzen voor de door de minister geplande locaties voor
windmolenparken. En verzoekt de Tweede Kamerfractie het
maatschappelijk initiatief voor locatie IJmuiden - Ver te steunen en als
uitgangspunt te hanteren in het verdere proces van besluitvorming en
totstandkoming.
De motie wordt in stemming gebracht en wordt verworpen met 74,6%
(318) van de uitgebrachte stemmen.
e

12. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 139 Algemene
Ledenvergadering om 11.30 uur.

