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AGENDA 147E ALGEMENE LEDENVERGADERING
15 JUNI 2019 | 14.00 – 15.00 UUR | ZAAL: THEATER
1. Opening en mededeling.
2. Benoeming stem- en notulencommissie
3. Benoeming vacatures in het Hoofdbestuur
De VVD wordt bestuurd door het Hoofdbestuur, dat bestaat uit een Voorzitter, een
Vicevoorzitter, een Algemeen Secretaris, een Penningmeester en de bestuursleden
verantwoordelijk voor een specifiek deelterrein.
De Hoofdbestuursleden worden conform artikel 17.7 e.v. Statuten door de Algemene Vergadering voor een periode van drie
jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar.
Vacature
Fons van Rooij heeft aangegeven dat hij door zijn drukke werkzaamheden genoodzaakt is om tussentijds af te treden als
Hoofdbestuurslid met de portefeuille Ledenwerving en Fondsenwerving. Daarmee komt de portefeuille vrij.
Voordracht Hoofdbestuurslid Ledenwerving en Fondsenwerving
Het Hoofdbestuur draagt René de Heer (1971) voor als lid van het Hoofdbestuur, met de portefeuille
Ledenwerving en Fondsenwerving.
Ik ben René de Heer, wethouder in Zwolle en inmiddels bijna een behoorlijke tijd lid van de VVD. Daarnaast
ben ik 48 jaar en vader van twee kids.
In de tijd heb ik de vereniging leren kennen van een organisatie
die altijd met zijn tijd mee gaat. Ook nu is dat weer belangrijk. Wat
betekent lid zijn van een partij eigenlijk en moeten we dat nog op
dezelfde manier blijven doen? En wat betekent dat voor de financiën?
Waar halen we middelen vandaan om onze doelen te bereiken? Dit
zijn belangrijke vragen die ik graag wil proberen te beantwoorden als
Hoofdbestuurslid Ledenwerving en Fondsenwerving.
Ik ben er klaar voor om met veel enthousiasme mee te denken en te
werken aan de toekomst van onze partij!

Tegenkandidaten
Ledenvergaderingen van regio’s en netwerken kunnen tot uiterlijk vrijdag 31 mei
12:00 uur tegenkandidaten voordragen bij het Algemeen Secretariaat, voorzien
van een CV en een bereidverklaring om de kandidatuur te aanvaarden, via
s.terborg@vvd.nl.
4. Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 2018
Het jaarverslag van de VVD over 2018 maakt deel uit van de leeswijzer die op 7 juni 2019 wordt gepubliceerd.
5. Financieel jaarrapport 2018
Het financieel jaarrapport van de VVD over 2018 maakt deel uit van de leeswijzer die op 7 juni 2019 wordt gepubliceerd.
Dit agendapunt bestaat uit de volgende beslispunten:
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a. Behandeling financieel jaarrapport 2018
b. Rapportage van de financiële commissie voor het verslagjaar 2018
c. Goedkeuring van de Algemene Vergadering van het financieel jaarrapport 2018
d. Verlenen van decharge door de Algemene Vergadering aan het Hoofdbestuur voor het verslagjaar 2018
6. Benoeming financiële commissie voor het verslagjaar 2019
Het Hoofdbestuur stelt voor om de volgende leden te herbenoemen als financiële commissie:
Als leden van de financiële commissie:
Mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink
De heer J.W.R. (Remco) van Lunteren
De heer P. (Peter) Ouwendijk
Als plaatsvervangende leden van de financiële commissie:
Mevrouw N. (Nina) Hofstra
De heer P.M. (Peter) Smit
De heer R.T.A. (Richard) Korteland
7. Afscheid Eerste Kamerleden en leden van het Europees Parlement
8. Vaststellen hoogte contributie voor het jaar 2020
Voorgesteld wordt de contributie in 2020 niet te verhogen, maar gelijk te houden aan de tarieven van 2019.
In de volgende tabel is het voorstel voor de contributietarieven 2020 verwerkt, waarbij rekening is gehouden met
verschillende betalingsmogelijkheden, namelijk automatische incasso of factuur/acceptgiro.
Automatische incasso kent drie mogelijke betaaltermijnen, namelijk jaarlijks, per half jaar of maandelijks. Bij betaling op
basis van factuur/acceptgiro kan worden gekozen uit jaarlijks of per half jaar.
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9. Benoeming voorzitter regio internationaal
Op basis van de artikelen 4.6 van het Huishoudelijk Reglement en 17.7 Statuten wordt de voorzitter van de regio
internationaal (her)benoemd door de algemene vergadering.
Het Hoofdbestuur stelt voor om Jock Geselschap voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de regio
internationaal.
10. Benoeming leden Permanente Scoutingscommissie
Het Hoofdbestuur stelt voor om de volgende leden te benoemen tot leden van de Permanente Scoutingscommissie:
Mevrouw W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
Gezien haar stevige politiek-bestuurlijke ervaring in verschillende rollen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau zou haar
lidmaatschap een verrijking zijn voor de commissie. Vanwege die ervaring met verschillende politieke gremia weet zij als
geen ander wat er nodig is in de functies waarvoor wordt gescout.
Mevrouw M. (Marieke) Dekker
Marieke kan met haar brede netwerk en ervaring in het bedrijfsleven een waardevolle bijdrage leveren aan talentscouting
voor de partij. Zij heeft in een verder verleden ook gewerkt in het Europees Parlement namens de VVD, dus zij kent de
politiek en de partij goed.
Tegenkandidaten
Ledenvergaderingen van regio’s en netwerken kunnen tot uiterlijk vrijdag 31 mei 12:00 uur tegenkandidaten voordragen,
voorzien van een CV en een bereidverklaring om de kandidatuur te aanvaarden, bij Joost Dijkshoorn via j.dijkshoorn@vvd.
nl.
11. Herbenoeming lid Commissie van Beroep
Het Hoofdbestuur stelt voor om Erik van der Marel voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Commissie van Beroep.
12. Speech Splinter Chabot, voorzitter JOVD
13. Actuele moties
Wil je een vraag stellen aan de leden van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement? Kom dan naar het
vragenuurtje om 17.00 uur!
Voor het indienen van actuele moties gelden de spelregels zoals verderop in de praktische informatie is opgenomen.
14. Rondvraag en sluiting Algemene Vergadering
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PRAKTISCHE INFORMATIE VVD-FESTIVAL & SPELREGELS ALGEMENE VERGADERING
Zaterdag 15 juni, 12.00 – 21.30 uur
LOCATIE EN BEREIKBAARHEID

LOCATIE
Het festival vindt plaats in Studio’s Aalsmeer.

ADRES:
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

PARKEREN
Je kan bij Studio’s Aalsmeer parkeren voor €5,00 per dag.

OPENBAAR VERVOER
Er stopt een bus voor Studio’s Aalsmeer. Plan je reis op https://9292.nl/

AANMELDEN EN TOEGANG

AANMELDEN VOOR LEDEN
Leden kunnen zich aanmelden via MijnVVD.
Heb jij je voor vrijdag 31 mei, 12.00 uur aangemeld? Dan ontvang je je toegangsbewijs en stempas in de week voor het
festival thuis.
Indien je je na 31 mei 12.00 uur, maar voor 7 juni 12.00 uur hebt aangemeld, ligt je toegangsbewijs klaar en wordt je stempas
ter plekke bij de balie aangemaakt.
Vergeten aan te melden maar wil je toch komen? Dat kan! Meld je vooral bij de aanmeldbalie!
à pag. 6 onder ‘Faciliteiten’ derde alinea aanpassen naar:
Deelname aan programmaonderdelen
Tijdens het festival vinden verschillende programmaonderdelen plaats. Hier hoef je je niet van te voren voor aan te
melden. Zo kan je ter plekke nog kiezen waar je heen gaat. Houd de website (www.vvd.nl/festival) en de festivalapp goed in
de gaten voor het volledige festivalprogramma.

INTRODUCÉ
Ben jij lid van de VVD en wil je iemand graag kennis laten maken met de VVD? Neem hem of haar dan mee naar het
VVD-festival! Je introducé kan zich vooraf aanmelden via www.vvd.nl/festival. Het toegangsbewijs ligt klaar bij de
aanmeldbalie.

AANMELDEN VOOR BEZOEKERS
Ben jij geen lid van de VVD, maar wil je toch graag het festival bijwonen? Dat vinden wij alleen maar leuk! Je bent van harte
welkom in Aalsmeer. Je kan je vooraf aanmelden via www.vvd.nl/festival. Het toegangsbewijs ligt klaar bij de aanmeldbalie.
Houd er rekening mee dat je om legitimatie gevraagd kan worden.

TOEGANGSBEWIJS
Alle bezoekers van het festival krijgen een polsbandje als toegangsbewijs. Vanwege de veiligheid ben je verplicht dit
polsbandje gedurende het hele festival te dragen.
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FACILITEITEN

BUDDY
Ben je net lid geworden van de VVD? Wil je meer weten over alle activiteiten op het festival? Wij koppelen jou graag aan
een buddy die je wegwijs maakt op het festival. Geef dit aan bij je inschrijving via MijnVVD.

CATERING
Tijdens het festival kan je de hele dag eten en drinken kopen op het foodplein. Betaling gaat met munten die je op diverse
punten kan kopen.

DEELNAME AAN PROGRAMMAONDERDELEN
Tijdens het festival vinden verschillende programmaonderdelen plaats. Hier hoef je je niet van te voren voor aan te
melden. Zo kan je ter plekke nog kiezen waar je heen gaat. Houd de website (www.vvd.nl/festival) goed in de gaten voor het
volledige festivalprogramma.

KINDEROPVANG
De VVD biedt gratis professionele kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Aanmelden hiervoor is mogelijk tot
vrijdag 31 mei 12.00 uur via MijnVVD. Als kinderen zijn aangemeld, maar niet op komen dagen zal de kinderopvang wel in
rekening worden gebracht, á vijftig euro per kind.
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ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORSTELLEN
De agenda en voorstellen voor de Algemene Vergadering worden uiterlijk vrijdag 3 mei gepubliceerd.

SPREEKTIJD
Heb je een vraag aan de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer of het Europees Parlement? Kom dan naar het
vragenuurtje! Hier kan je onze volksvertegenwoordigers van alles vragen.
Er zijn wel twee spelregels: omwille van de tijd kan je maximaal twee vragen stellen en heb je per vraag één minuut de tijd
om een toelichting te geven.
Stuur je vraag voor 13 juni 12.00 uur in met het formulier dat je kan vinden op MijnVVD. Dan wordt jouw vraag gegarandeerd
beantwoord.
Wil je iets aan het Hoofdbestuur vragen of moet jouw vraag echt tijdens de Algemene Vergadering aan de orde komen in
plaats van het vragenuurtje? Geef dit dan aan op het formulier.

STEMMEN
Leden van de VVD die langer dan zes maanden lid zijn en 18 jaar of ouder zijn, hebben stemrecht. Je stempas ontvang je –
afhankelijk van het moment van aanmelding – per post thuis of kan je ophalen bij de balie op het congres.
De stempas wordt eenmalig verstrekt en kan niet worden vervangen, ook niet in geval de ontvanger deze is vergeten mee
te nemen of kwijt is geraakt.
De stempas is alleen geschikt gemaakt voor de 147e Algemene Vergadering. De stempas is eigendom van de VVD en we
willen je vragen deze na afloop in te leveren.

VOLMACHTEN
Kan je zelf niet op het festival aanwezig zijn, maar wil je wel je stem uitbrengen? Het is mogelijk om een ander
stemgerechtigd lid te machtigen. Je kan de machtigingskaart vinden op MijnVVD.
Geef deze origineel ingevulde en ondertekende machtingskaart mee aan het andere lid en hij/zij ontvangt jouw stempas bij
de balie op vertoon van de machtigingskaart. Je kan slechts één machtigingen geven.

ACTUELE MOTIES
Ledenvergaderingen van netwerken en regio’s, of ten minste tien leden, kunnen moties indienen over politieke
onderwerpen of verenigingszaken.
Moties dienen vóór 13 juni, 12:00 uur in het bezit van het Hoofdbestuur te zijn om geldig te kunnen worden geagendeerd en
besproken. Voor het indienen van een motie maak je gebruik van het formulier dat beschikbaar is op MijnVVD.
De tekst van de actuele motie moet terug te brengen zijn tot een kernmotie van 100 woorden. Deze kernmotie wordt ter
vergadering in de zaal geprojecteerd. De indieners dienen zelf zorg te dragen voor de formulering van de kernmotie. Bij het
ontbreken hiervan zal het Algemeen Secretariaat hierin voorzien.
Actuele moties kunnen kort (1 minuut) worden toegelicht ter vergadering in een door de voorzitter te bepalen
vergaderorde.
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Een uitspraak van de Algemene Vergadering over een actuele motie heeft de status van advies.

AMENDEMENTEN EN TEGENKANDIDATEN
Het indienen van amendementen op de voorstellen aan de Algemene Vergadering is mogelijk voor ledenvergaderingen van
netwerken en regio’s. Deze organen kunnen tot vrijdag 31 mei 12:00 uur amendementen indienen bij Joost Dijkshoorn, via
j.dijkshoorn@vvd.nl.
Ledenvergaderingen van regio’s en netwerken kunnen tot uiterlijk vrijdag 31 mei 12:00 uur tegenkandidaten voordragen
voor open vacatures in het Hoofdbestuur bij Stephanie ter Borg via s.terborg@vvd.nl en voor de Permanente
Scoutingscommissie bij Joost Dijkshoorn via j.dijkshoorn@vvd.nl. In beide gevallen moet de voordracht zijn voorzien van
een CV en een bereidverklaring om de kandidatuur te aanvaarden.

8

