
Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 17 april 2013 in het Novotel te Maastricht

1. Opening en mededelingen

Frans van der Avert opent de vergadering. Hij meldt dat Sjoerd Sjoerdsma heeft afgezegd in verband 
met het uitlopen van een tweede kamer debat in Den Haag. Verder meldt hij dat de kascontrole-com-
missie na de toelichting op de jaarrekening haar verslag aan de vergadering zal doen. Er zijn geen  an-
dere wijzigingen en mededelingen. Daarmee is de agenda van de vergadering vastgesteld.

2. Instellen stemcommissie

Aangezien de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda staat, wordt een stemcommissie in-
gesteld.

3. Jaarrekening 2012 

De concept jaarrekening 2012 is bij de uitnodiging voor de vergadering meegestuurd. Vincent Maes-
sen licht de posten van de jaarrekening toe. Het resultaat over 2012 is positief. Het voorstel van  het 
regiobestuur is om het positieve resultaat toe te voegen aan de (algemene) reserve aangezien er in 
de lastensfeer reeds een uitgebreide dotatie aan het verkiezingsfonds heeft plaatsgevonden. Vanuit 
de zaal komen er enkele vragen. De belangrijkste vraag gaat over de afschrijving op de  afdracht van 
de fractie. Het bestuur licht haar redenen toe waarom deze afschrijving wordt genomen. Vincent 
Maessen licht toe hoe het resultaat uitwerkt op de balanspositie. Deze ziet er vertrouwenwekkend 
uit. De kascontrolecommissie licht toe geen bijzonderheden te hebben ontdekt bij haar controle en 
vraagt de leden akkoord te gaan met de jaarrekening en het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. De leden stemmen daarmee in. De kascontrolecommissie is daarmee van haar taak 
ontheven. Voor de controle over 2013 zullen Margriet Roozen en Sylvia Jansen zorgdragen.

4. Begroting 2013

Vincent Maessen licht de begroting voor 2013 toe. Deze sluit neutraal (verlies noch winst voorzien) 
met inachtneming van een enigszins onzekere bate uit hoofde van de afdracht van het landelijk be-
stuur. Vincent Maessen heeft contact gehad met de landelijke penningmeester, deze heeft toegezegd 
dat er een afdracht komt die door Vincent prudent in de begroting is opgenomen. 
De leden hebben geen opmerkingen bij de voorgestelde begroting zodat deze is vastgesteld.

5. Aftreden penningmeester

Vincent Maessen licht toe dat het hem moeilijk is gebleken om zijn functie als penningmeester te ver-
enigen met zijn werkzaamheden voor de Jonge Democraten. Dat heeft hem doen besluiten om de 
functie van penningmeester neer te leggen. Frans van der Avert dankt Vincent voor zijn bijdrage aan 
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de vereniging over het afgelopen jaar en geeft hem onder applaus van de leden een attentie als blijk 
van waardering.

6. Verkiezingen 

Frans van der Avert geeft aan dat er 3 bestuursfuncties vacant zijn. 

 Voor de functie van penningmeester is er op dit moment geen kandidaat. Wel heeft zich voor de 
vergadering een lid bij het bestuurgemeld die deze functie met ingang van 1 januari 2014 op zich 
wil nemen. Frans van der Avert stelt uit dien hoofde een tijdelijke oplossing voor: Tobias Bastian 
zal ad interim de rol van penningmeester gedurende de rest van 2013 overnemen van Vincent 
Maessen. Tijdens de eerstvolgende ARV in het najaar zal de functie van penningmeester op-
nieuw geagendeerd worden en naar verwachting zal dan in ieder geval het bedoelde lid kandi-
daat zijn voor een structurele invulling van deze rol. De leden gaan akkoord met dit voorstel.

 Voor de functie van algemeen bestuurslid met speciale portefeuille ‘opleidingscoördinator’ is 
Vincent van Brussel kandidaat. Vincent presenteert zichzelf kort aan de leden en licht zijn moti-
vatie en de hoofdlijn van zijn ideeën toe die hij graag wil verwezenlijken. De leden wensen schrif-
telijk te stemmen over structurele bestuursbenoemingen. Na stemming brengt de stemcommis-
sie verslag uit. Met 57 stemmen voor, 4 blanco en 1 ongeldig is Vincent gekozen tot bestuurslid 
met de portefeuille van ‘opleidingscoördinator’.

 Voor de functie van algemeen bestuurslid met speciale portefeuille ‘campagnecoördinator’ is 
Rob van Basten Batenburg kandidaat. Rob presenteert zichzelf kort aan de leden en licht zijn mo-
tivatie en de hoofdlijn van zijn ideeën toe die hij graag wil verwezenlijken. Rob heeft bij de ver-
kiezingscampagne voor de tweede kamer in 2012 een soortgelijke rol vervuld, toen nog buiten 
het bestuur. Sommige leden stellen vragen bij de interne communicatie ten tijde van de verkie-
zingscampagne. Zij vragen Rob aan te geven hoe hij de samenwerking met de afdelingen voor 
zich ziet. Na een toelichting hierop wordt gestemd. Met 32 stemmen voor, 13 blanco, 16 tegen 
en 1 ongeldig  is Rob gekozen tot bestuurslid met de portefeuille van ‘campagnecoördinator’.

7. Terugblik en vooruitblik fractie in PS

Hans van Wageningen doet verslag van de werkzaamheden en de politieke lijn van de PS-fractie. 
Na de eerste 2 jaren constructief te hebben samengewerkt met eenieder op basis van louter inhou-
delijke gronden, stelt de PS-fractie zich de afgelopen maanden iets meer op als een echte oppositie-
partij. Binnen dat kader past het dat de PS-fractie graag met andere PS-leden een kader wil scheppen 
voor benutting van de Essent gelden en niet wil wachten waar de coalitie mee komt. 
De inzet van D66 wordt daarbij gericht op investeringen die financieel en maatschappelijk rendement 
opleveren. Hans dankt de Jonge Democraten en het regiobestuur voor het meedenken bij verschillen-
de thema’s. Vanuit de leden wordt gevraagd hoe de fractie aankijkt tegen megastallen. Hans geeft 
aan dat de fractie niet per se tegen is. Er worden 3 eisen gesteld aan megastallen: ze moeten schoon 
zijn, het productieproces moet duurzaam zijn en het dierenwelzijn geborgd.

8. Presentatie ‘Training en opleiding’
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Vincent van Brussel geeft via een presentatie een nadere uiteenzetting van zijn ideeën omtrent trai-
ning en opleiding. Hij wil inventariseren waar de behoeften van de leden liggen. Voor de verwezenlij-
king van trainingen en cursussen wil hij belangstelling bundelen zodat ‘Den Haag naar Limburg ge-
haald kan worden’ in plaats van andersom.  Verder geeft Vincent tips voor het schrijven van het ver-
kiezingsprogramma alsmede een opsomming van mogelijke topics die bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen belangrijk zouden kunnen zijn. 

Door de leden wordt aangegeven dat majeure bezuinigingen en overheveling van taken op het sociale 
domein eveneens belangrijke verkiezingsthema’s zullen zijn. Vincent beaamt dit. Tot slot geeft Vin-
cent aan dat het regiobestuur graag wil adviseren en coördineren, maar dat de afdelingen en de le-
den zelf de acties moeten uitvoeren.

9. Presentatie ‘Campagnecoördinatie’

Rob van Basten Batenburg geeft via een presentatie een nadere uiteenzetting van zijn ideeën omtrent 
de steun die het regiobestuur kan geven aan afdelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 
Gelijk de boodschap van Vincent van Brussel geeft ook Rob aan dat het regiobestuur wil adviseren en 
coördineren maar dat de afdelingen en de leden zelf de acties moeten uitvoeren. Wel geeft Rob aan 
dat het regiobestuur een initiërende rol kan vervullen naar regionale media zoals L1 en de Limburgse 
dagbladen. Ook Rob heeft een lijstje paraat van mogelijk topics. Door de leden wordt aangegeven dat 
‘krimp’ daarbij in Limburg ook een belangrijk rol zal spelen, waarbij sommige afdelingen daar anders 
over zullen denken dan andere afdelingen. Verder wordt aangegeven dat we meer dan in het verle-
den gebruik moeten maken van social media. Rob geeft aan om deze tips ter harte te nemen en wil 
ook graag in gesprek met de Jonge Democraten om te bezien welke steun zij aan de campagne kun-
nen geven.

10. Voordracht Wichard de Wolf 

Wichard de Wolf, lid van het landelijk bestuur met de portefeuille ‘afdelingen, regio's en leden’ stelt 
zich voor en geeft aan wat hij in het verleden zoal voor D66 heeft gedaan. Wichard geeft een uiteen-
zetting van hoe hij de partijstructuur ziet en hoe deze structuur aangepast moet worden om te zorgen 
voor een nog betere interne communicatie en betrokkenheid van de leden. Dit past binnen een ver-
dere professionalisering van de partij. Afdelingen worden gekenmerkt als groot (G7), middel (G36) of 
klein (K372). Wichard wil meer aandacht voor kleine afdelingen en voor de regio’s buiten de randstad 
om te voorkomen dat D66 structureel wordt neergezet als een randstadpartij. Verder gaat hij inzetten 
op het wegwerken van de zogenoemde witte vlekken; dit zijn gemeenten waarin D66 nog niet in de 
gemeenteraad vertegenwoordigd is. Hiertoe wordt binnenkort een zogenoemd ‘wittevlekkenplan’ ge-
lanceerd. Dit plan zal onder de aandacht van de leden worden gebracht.

11.  Presentatie ‘op weg naar 19 maart 2014’

Ivo Thonon, coördinator van de verkiezingscampagnes 2014 en 2015 op het landelijk bureau geeft 
een presentatie met procedures, tips, tijdspad  e.d. richting de gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014. Voorts geeft Ivo aan hoe het landelijk bureau kan ondersteunen bij talentontwikkeling, 
opleidingen, verkiezingsprogramma’s en de campagne. Voor elk van de onderdelen is er ondersteu-
ning en een aanspreekpunt op het landelijk bureau geregeld, namen en contactgegevens zijn in de 
presentatie opgenomen. Het ideale verkiezingsprogramma in de ogen van Ivo is consistent, actueel, 
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gebaseerd op ons D66-gedachtengoed, leesbaar, biedt een goede insteek voor onderhandelingen en 
dient het algemeen belang. Duidelijk wordt dat zowel Rob van Basten Batenburg als Vincent van Brus-
sel en alle afdelingen baat zullen hebben bij het voorwerk dat vanuit het landelijk bureau wordt ver-
richt. Frans van der Avert dankt Ivo voor zijn inzet.

12. Voordracht Annelieke Bergink

Annelieke Bergink, in 2012 gekozen tot voorzitter van de Jonge Democraten (JD), vertelt over de nieu-
we koers die de vereniging vaart. De JD is een vereniging separaat van D66, maar wel gebaseerd op 
hetzelfde gedachtengoed. In die zin is de JD te kenmerken als de jongerenvereniging van D66. 
De meeste leden zijn combi-lid, dus zowel lid van de JD als van D66. De JD is op de jongerenvereni-
ging van SGP na de grootste politieke jongerenvereniging van Nederland.

Jarenlang had de JD in Limburg enkel een focus op Maastricht, nu worden ook pogingen ondernomen 
om op andere plekken in Limburg activiteiten te ondernemen. De naam is ook gewijzigd naar JD Lim-
burg. Annelieke geeft aan dat de leden van haar vereniging zich graag voor D66 willen inzetten bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar dat haar leden uiteraard het beste gemotiveerd worden indien 
thema’s worden gekozen die voor jongeren interessant zijn. Te denken valt aan grensoverschrijdend 
openbaar vervoer, huisvesting, duurzaamheid en cultuur. De JD zou D66 voorts kunnen helpen bij het 
organiseren van debatten op plekken waar veel jongeren komen, zoals scholen. 

13. Rondvraag

Bij de rondvraag worden de volgende vragen gesteld:

 Hoe zit het met de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen in 2014? Antwoord is dat er 
een aaneengesloten campagne wordt gevoerd vanaf de gemeenteraadsverkiezingen via de Euro-
pese verkiezingen naar de provinciale verkiezingen. Veel van voorbereidingen die voor de ge-
meenteraadsverkiezingen worden gedaan, zullen ook nuttig blijken voor de Europese verkiezin-
gen. In de zomer van 2013 wordt het concept verkiezingsprogramma opgesteld en aan de leden 
toegestuurd.

 Er is een oproep vanuit de leden om bestuurders en raadsleden samen te brengen ten einde van 
elkaar te leren wat goed en fout gaat, wat relevante verkiezingsthema’s zouden zijn en om kennis 
te delen.

 Door Wichard de Wolf wordt aangeboden om bij voldoende belangstelling een bezoek aan Den 
Haag te organiseren, waarbij zowel de fractie als het landelijk bureau kunnen worden bezocht.

14. Afsluiting 
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Onder verwijzing naar de aansluitende borrel sluit Frans van der Avert de vergadering onder dankzeg-
ging voor de inbreng van de leden.
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