
 
 
 

Besluitenlijst 145e ALV 
Zaterdag 26 mei 2018  
 
1. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink opent de 145e Algemene Vergadering op 
zaterdag 26 mei 2018 om 10.12 uur.  
 
2. De heer C.D. (Christiaan) Peetoom uit Alkmaar, de heer B.G.P. (Bas) de Wit uit Andijk en mevrouw 
M.H.J. (Mariam) Al-Saqaff uit Utrecht worden per acclamatie benoemd tot stem- en notulencommissie. 
 
3. Mevrouw T.H. (Tanja) Haseloop-Amsing treedt af als Landelijke Penningmeester. 
 
4. Mevrouw M.H.F. (Marianne) Schuurmans-Wijdeven treedt af als voorzitter van de Haya-stuurgroep en 
als adviseur van het Hoofdbestuur op het gebied van Opleiding en Talentmanagement.  
 
5. De heer A. (Ton) van Nimwegen treedt af als lid van het Hoofdbestuur, met de portefeuille 
Ledenwerving en Fondsenwerving. Hij wordt per acclamatie benoemd tot Landelijke Penningmeester. 
 
6. De heer L.W. (Lennart) Salemink wordt per acclamatie benoemd tot lid van het Hoofdbestuur, met de 
portefeuille Opleiding en Talentmanagement. 
 
7. De heer A.M. (Fons) van Rooij wordt per acclamatie benoemd tot lid van het Hoofdbestuur, met de 
portefeuille Ledenwerving en Fondsenwerving. 
 
8. Het jaarverslag over 2017 wordt goedgekeurd. 
 
9. Er is een motie ingediend door het thematisch netwerk Gezondheid en Zorg. 
 
De Algemene Vergadering roept het Hoofdbestuur op om: 
 

• Het volgend congres te trakteren op een ronde bitterballen voor viering van het motievolgsysteem; 

• Het proces van het motievolgsysteem aan de leden inzichtelijk te maken door deze, hopelijk door 
het congres aangenomen motie als test te publiceren; 

• Deze motie dan volgens het zogenaamde ‘motievolgsysteem’ te beantwoorden met een door haar 
ieder passend lijkend antwoord/opvolging. 

 
De motie wordt per acclamatie aangenomen. 
 
10. Het Financieel Jaarrapport 2017 wordt goedgekeurd. De Algemene Vergadering verleent decharge 
aan het Hoofdbestuur voor het in 2017 gevoerde beleid. 
 
11. De heer H.L. (Henry) Steenbergen treedt af als lid van de financiële commissie.  
 
12. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de financiële commissie voor 
het verslagjaar 2018: 
 
- Mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink uit Groningen  

- De heer J.W.R. (Remco) van Lunteren uit Amersfoort  

- De heer P. (Peter) Ouwendijk uit ‘s-Gravenzande 
 



- Mevrouw N. (Nina) Hofstra uit Vries, plaatsvervangend lid 
- De heer P.M. (Peter) Smit uit Blaricum, plaatsvervangend lid 
- De heer R.T.A. (Richard) Korteland uit Meppel, plaatsvervangend lid 
 
13. Het voorstel voor de hoogte van de contributie voor het jaar 2019 wordt goedgekeurd. 
 
14. De heer R.G.D. (Ralf) Knegtmans treedt af als lid van de Permanente Scoutingscommissie. 
 
15. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de Permanente 
Scoutingscommissie: 
 
- De heer A.A.M. (Arno) Brok uit Balk 
- Mevrouw I.R. (Ina) Adema uit Lelystad 
- De heer T.H.J. (Tjibbe) Joustra uit Wassenaar 
 
16. De heer P.G. (Paul) van As wordt herbenoemd als voorzitter van de Commissie van Beroep. 
 
17. Er is een motie ingediend door de regio Noord.  
 
De motie roept de Algemene Vergadering op om: 
 

• Het standpunt van de leden van de VVD inzake de maximalisering van 'wind op land' tot de initiële 
6.000 MW te (her)bevestigen. 

 
De motie is behandeld. De algemene ledenvergadering besluit in meerderheid om de motie niet in 
stemming te brengen.  
 
18. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal sluit de 145e Algemene Vergadering om 11.35 uur. 
 
 

 


