
 
 

 
1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 141e Algemene 

Vergadering op zaterdag 21 mei 2016 om 10:15 uur.  

2. De heer H.T.M. (Henk) Peterse uit ‘s-Hertogenbosch, de heer G.D. 
(Gert) Scholtes uit Hoorn en mevrouw M.N. (Marianne) Kallen-Morren 
uit Zeist worden per acclamatie benoemd tot stem- en 
notulencommissie.  

3. Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd. 

4. Het financieel jaarrapport 2015 wordt goedgekeurd.  

5. Er wordt decharge verleend aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde 
beleid in 2015.  

6. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden 
van de financiële commissie voor het verslagjaar 2017:  

- Mevrouw E.A.S. (Esther) Rommel uit Heiloo 

- Mevrouw A.J. (Yvonne) van Mierlo uit Helmond  

- De heer 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 uit Eemnes, plaatsvervangend 
lid 

7. Het voorstel voor de hoogte van de contributie voor het jaar 2017 
wordt goedgekeurd. Het voorstel om een gecombineerd lidmaatschap 
met de JOVD in te voeren wordt goedgekeurd. 

8. Mevrouw E. (Liesbeth) Tuijnman treedt af als lid van de Permanente 
Scoutingscommissie. De heer I.P.M. (Jacques) Kuyf wordt per 
acclamatie benoemd tot lid van de Permanente Scoutingscommissie. 

9. Mevrouw M.N. (Marianne) Kallen-Morren treedt af als 
plaatsvervangend lid van de commissie van beroep. De heer E. (Erik) 
van der Marel wordt per acclamatie benoemd tot plaatsvervangend lid 
van de commissie van beroep. 

10. De heer J.H. (Jock) Geselschap wordt per acclamatie benoemd tot 
voorzitter van de Regio Internationaal. 

11. De heer G. (Ger) Jaarsma wordt per acclamatie herbenoemd tot 
landelijk penningmeester. 

 



12. Mevrouw M.H.F. (Marianne) Schuurmans-Wijdeven treedt af als lid 
van het Hoofdbestuur. Mevrouw C. (Christianne) van der Wal wordt 
per acclamatie benoemd tot lid van lid van het Hoofdbestuur met de 
portefeuille opleidingen en talentmanagement. 

13. Er zijn twee moties ingediend. Beide moties zijn ingediend door 10 
leden.  

14. Motie 1: 
 

Indieners constateren dat mensen die zonder medische oorzaak 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden aan het leven, hun leven voltooid 
achten en zelf een vrijwillig, menswaardig levenseinde verkiezen niet 
onder de euthanasiewet vallen en vanuit onze liberale beginselen, 
zoals zelfbeschikking, onze aandacht en zorg verdienen. 
 
Indieners roepen de politieke vertegenwoordigers van de VVD op om 
nog in deze kabinetsperiode initiatieven te ontplooien om ook voor 
deze groeiende bevolkingsgroep een mild en waardig levenseinde 
mogelijk te maken met professionele hulpverlening en uiteraard 
gewaarborgd door zorgvuldigheid, toetsing en voorkoming van 
misbruik. 
 
De motie wordt in stemming gebracht en wordt aangenomen met 
55,1% (247) van de uitgebrachte stemmen (totaal 448).  

15. Motie 2: 

Indieners constateren dat Turkije recentelijk een Nederlandse 
columniste in hechtenis heeft genomen en dreigt te veroordelen 
vanwege het gebruik maken van haar recht op vrije meningsuiting, 
geuit in Nederland. Een dergelijke politiek druist in tegen de liberale 
waarden, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, en niet past 
voor een lid van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie. 

Indieners roepen de Tweede Kamerfractie van de VVD op om tegen 
deze politiek krachtig stelling te nemen en de positie van Turkije 
binnen de NAVO ter discussie te stellen. 

De motie wordt in stemming gebracht en wordt verworpen met 94,9% 
(431) van de uitgebrachte stemmen (totaal 454).  

16. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 141e Algemene 
Vergadering om 12:00 uur.  

 


