
Besluitenlijst 137e AV 

  

1. Partijvoorzitter A.H. (Benk) Korthals opent de 137e Algemene 
Ledenvergadering op zaterdag 14 juni 2014 om 13.15 uur. 

2. Er zijn afmeldingen ontvangen van E.I. (Edith) Schippers en I.W. (Ivo) 
Opstelten. 

3. De heer A.P.A.M. (Dries) van Bergeijk uit St. Oedenrode, mevrouw J.P.J.M. 
(Jolanda) van Veluw uit Nijmegen en mevrouw M. (Marijn) Trouwborst uit 
Zuidland worden per acclamatie benoemd tot stem- en notulencommissie. 

4. Er komt een ordevoorstel waarin wordt voorgesteld om de volgorde van de 
agenda te wijzigen. Het betreft het eerder behandelen van agendapunt 
“Benoeming vacatures in het Hoofdbestuur”. In verband met overige te 
behandelen agendapunten wordt geadviseerd dit voorstel niet over te nemen 
en wordt het voorstel uiteindelijk niet in stemming gebracht.  

5. Het jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd. 
6. Het financieel jaarrapport 2013 wordt goedgekeurd. 
7. De financiële commissie verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het 

gevoerde beleid in 2013. 
8. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de 

financiële commissie: 
- De heer L.J.V.P. (Leo) Krüger uit Rotterdam; 
- De heer J.A. (Jan Arie) van Maarle uit Leiderdorp; 
- Mevrouw A.J. (Yvonne) van Mierlo uit Helmond; 
- Mevrouw E.A.S. (Esther) Rommel uit Heiloo. 

9. Het voorstel ‘hoogte contributie 2015’ wordt goedgekeurd. 
10. De heer J.W. (Johan) Remkes uit Haarlem wordt per acclamatie benoemd tot 

lid van de Permanente Scoutingscommissie. 
11. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van de 

Commissie van Beroep: 
- De heer H.L. (Herbert) Zilverentant uit Leiderdorp; 
- Mevrouw W.J.M. (Miep) Bregman-Kaats uit Roden; 
- De heer G.A. (Gert-Anne) van Pruissen uit Haarlem; 
- Mevrouw M.N. (Marianne) Kallen-Morren uit Zeist (plaatsvervangend lid); 
- De heer M.A.P. (Michiel) van Haersma Buma uit Voorburg 

(plaatsvervangend lid); 
- De heer M.P. (Marco) Swart uit Deventer (plaatsvervangend lid). 

12. Er is een motie (1) ingediend door de afdeling Ede, deze heeft betrekking op 
de zichtbaarheid van de liberale boodschap: 
Motie 1: 
Indieners roepen de VVD-Kamerfracties op om het kabinetsbeleid indringender aan de liberale uitgangspunten van 
het VVD-verkiezingsprogramma te toetsen; 
en, 



verzoekt de nieuwe partijvoorzitter om een open, kritische gedachtewisseling in alle geledingen binnen de partij op 
gang te brengen, met als doel: consistent en vertrouwenwekkend liberaal beleid. 
De motie wordt overgenomen en niet in stemming gebracht. 

13. Mevrouw S.J.A. (Stephanie) ter Borg uit Barendrecht wordt per acclamatie 
benoemd tot Algemeen Secretaris van de VVD. 

14. De leden kiezen een nieuwe vice-voorzitter. Voor de functie van vice-voorzitter 
zijn twee kandidaten: mevrouw J.N. (Jeannette) Baljeu uit Rotterdam en de 
heer G.H.J. (Gert-Jan) Weierink uit Maartensdijk.  

15. De benoeming van de nieuwe vice-voorzitter wordt in stemming gebracht en 
mevrouw J.N. (Jeannette) Baljeu wordt gekozen met 85,4% van de stemmen. 

16. De leden kiezen een nieuwe voorzitter. Voor de functie van voorzitter zijn drie 
kandidaten: de heer B. (Bert) Homan uit Amerongen, de heer J.M.H.J. (Henry) 
Keizer uit Den Haag en de heer P.W.M. (Peter) Smit uit Den Haag. 

17. Er is een motie (2) ingediend door 18 afdelingen en 27 leden, deze motie 
heeft betrekking op de installatie van de nieuwe voorzitter: 
Motie 2: 
Indieners stellen de ALV voor te besluiten: 
Dat er in 2014 een ledenraadpleging wordt georganiseerd voor het partijvoorzitterschap waarbij de installatie zal 
plaatsvinden op het najaarscongres van 2014 en het HB opdracht uit te geven uitvoering te geven aan deze motie. 

De motie wordt ingetrokken door de indieners. 
18. Het Hoofdbestuur heeft voorafgaand aan de ledenvergadering een voorstel 

gedaan om de leden te laten beslissen over de wijze waarop de nieuwe 
voorzitter gekozen dient te worden: verkiezing via een ledenraadpleging of 
verkiezing door de ALV. 
Het voorstel wordt nu in stemming gebracht. 44,7% van de aanwezigen stemt 
voor verkiezing via een ledenraadpleging en 55,3% van de aanwezigen stemt 
voor verkiezing door de ALV. 
Naar aanleiding van deze uitslag trekt de heer P.W.M. (Peter) Smit zich terug 
uit de procedure. 

19. De benoeming van de nieuwe voorzitter wordt in stemming gebracht en de 
heer J.M.H.J. (Henry) Keizer wordt gekozen met 74,9% van de stemmen. 

20. Er is een motie (3) ingediend door 19 afdelingen en 27 leden, deze motie 
heeft betrekking op de wijze van verkiezing van de nieuwe voorzitter: 
Motie 3: 
Indieners stellen de ALV voor te besluiten: 
De ALV spreekt als haar mening uit dat de VVD het uitgangspunt hanteert dat er altijd een ledenraadpleging wordt 
georganiseerd voor het partijvoorzitterschap wanneer er tenminste twee kandidaten zijn. 
Het Hoofdbestuur van de VVD een beargumenteerd voorstel kan doen om af te wijken van bovengenoemd 
uitgangspunt en dit voorstel dan ter besluitvorming zal voorleggen aan de ALV; 
Het Hoofdbestuur de opdracht te geven om de twee genoemde uitgangspunten te verwerken in de Statuten en deze 
statutenwijziging voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. 

De motie wordt aangehouden tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering. 
21. De heer A.H. (Benk) Korthals sluit de vergadering om 16.35 uur. 


