
 
 
 

Besluitenlijst 148e ALV 
Zaterdag 23 november 2019  
 
1. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink opent de 148e Algemene Vergadering op 
zaterdag 23 november 2019 om 10.00 uur.  
 
2. De heer S. (Stefan) Slikker uit Schagen, mevrouw M.F. (Marjolein) Groot Koerkamp-Kappert uit 
Bussum en de heer R.P.J. (Ruben) Ritsema uit Hoek van Holland (Rotterdam) worden per acclamatie 
benoemd tot stem- en notulencommissie. 
 
3. Het jaarplan voor 2020 wordt goedgekeurd.  
 
4. De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd.  
 
5. Het Kaderstellend Advies en tijdschema Tweede Kamerverkiezingen 2021 wordt goedgekeurd.   
 
6. Er is een motie ingediend door het lokaal netwerk Utrecht 
 
De Algemene Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur om:   

• tijdens de voorjaars-ALV van 2020 met concrete voorstellen te komen om de financiële drempel 
voor het lidmaatschap te verlagen.  
 

De motie wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.  
 
7. Er is een tweede motie ingediend door het lokaal netwerk Utrecht 
 
De Algemene Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur om:  

• samen met de VVD Bestuurdersvereniging te onderzoeken op welke wijze een 
bestuurdersbijdrage in onze partij vorm kan krijgen en de uitkomsten hiervan in het voorjaar van 
2020 voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 

 
De motie wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.  
 
8. Er is een derde motie ingediend door het lokaal netwerk Utrecht 
 
De Algemene Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur om: 

• dergelijk ‘bedankbeleid’ voor leden die al vele jaren lid zijn concreet op te stellen en te 
implementeren. 

 
De motie wordt overgenomen door het Hoofdbestuur en niet in stemming gebracht.  
 
9. Er is een motie ingediend door de heer R. (Robin) Kersbergen. De motie is ondertekend door ten 
minste tien andere leden. 
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie om: 

• zich in te zetten voor gerichte snelheidsvertraging voor voertuigen die gerelateerd veel bijdragen 
aan de stikstof en fiscale maatregelen te nemen.  

 
De motie wordt door de Algemene Vergadering in meerderheid afgewezen.  



 
10. Er is een motie ingediend door de heer T. (Tomas) Friedhoff. De motie is ondertekend door ten minste 
tien andere leden.  
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie en de Europese fractie op om: 

• zich ervoor in te zetten een significant deel van het investeringsfonds aan te wenden voor het 
verbeteren en opschalen van Nederlandse duurzame innovaties, alsmede in bijbehorend 
technisch onderwijs en onderzoek. 

 
De Tweede Kamerfractie biedt de heer Friedhoff aan in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp. 
De motie wordt niet in stemming gebracht.  
 
11. Partijvoorzitter C. (Christianne) van der Wal sluit de 148e Algemene Vergadering om 11.38 uur. 
 
 

 

 


