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Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 5 april 2014 te Urmond 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Frans van der Avert opent de vergadering. Hij deelt mee diverse berichten van 

verhindering te hebben ontvangen waaronder Jan van de Ven die de moderator van de afsluitende 

paneldiscussie zou zijn, panellid Walter Jansen en kandidaat-bestuurslid Koen Hahn. Hans Teunissen 

in beschikbaar om de paneldiscussie te leiden. Voorts wordt gemeld dat Wichard de Wolf van het 

landelijk bestuur aanwezig is en dat hij enkele mededelingen zal doen. Er zijn verder geen andere 

aanpassingen of mededelingen. Daarmee is de agenda van de vergadering vastgesteld. 

2. Voorstellen, amendementen en moties 

Elk lid kan voorstellen, amendementen of moties indienen als vast agendapunt van de 

ledenvergadering. Er zijn vanuit de leden geen voorstellen, amendementen of moties ingediend. 

3. Vragenronde bestuur 

De vragenronde voor het bestuur is een vast agendapunt van de ledenvergadering. Er zijn vanuit de 

leden geen vragen voor het bestuur. Wichard de Wolf neemt dankbaar gebruik van de gereserveerde 

tijd om enkele mededelingen te doen. Allereerst feliciteert hij de nieuw gekozen raadsleden bij de 

recente gemeenteraadsverkiezingen. Voorts geeft hij aan dat de roze wolk van die verkiezingen snel 

weer verlaten moet worden omdat de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement 

inmiddels al begonnen zijn. Hij moedigt iedereen aan zijn uiterste best te doen: op dit moment staat 

D66 op 4 zetels in de peilingen (tegenover 3 zetels in het huidige parlement). Een 5e zetel gloort als 

we nog iets beter zouden scoren. Tot slot geeft Wichard aan dat het landelijk bestuur van D66 

besloten heeft om een samenwerkingsverband aan te gaan met Water Natuurlijk, de vereniging die 

meedoet aan de verkiezing voor de waterschappen die gelijktijdig met de verkiezingen voor 

Provinciale Staten in maart 2015 wordt gehouden. Binnenkort volgt daarover meer informatie. 

4. Jaarrekening 2013  

Bij de uitnodiging voor de vergadering is de jaarrekening over 2013 bijgevoegd. Penningmeester Rob 

van Basten Batenburg licht de belangrijkste posten toe alsmede de voorgestelde bestemming van het 

positieve resultaat. Behalve een vraag omtrent de omvang van het verkiezingsfonds zijn er geen 

vragen vanuit de leden over de jaarrekening 2013. 

5. Kascommissie 2013  

Margriet Roozen verklaart namens de kascommissie dat deze de boekhouding onderliggend aan de 

jaarrekening 2013 heeft gecontroleerd en er geen onregelmatigheden of onduidelijkheden zijn 

tegengekomen. Alles zag er goed verzorgd uit met dank aan voormalig penningmeester Tobias 

Bastian.  



De kascommissie stelt de leden voor om decharge aan het bestuur te verlenen voor de gevoerde 

boekhouding en de daaruit volgende jaarrekening. De voorzitter vraagt aan de leden of zij hiermee 

kunnen instemmen. Dat kunnen de leden, waarmee tevens de jaarrekening is goedgekeurd. 

6. Begroting 2014 

Penningmeester Rob van Basten Batenburg licht de begroting toe voor het jaar 2014. Vanuit de leden 

komt een vraag over de afdracht van de statenleden. Er is in Limburg thans sprake van een vrijwillige 

afdracht. De norm voor landelijke posities is 3% van het inkomen. Dit is tevens de richtlijn voor 

regio’s en afdelingen. Er zijn afdelingen en regio’s waar meer of minder wordt gedaan. De leden 

verzoeken het bestuur om een afdrachtregeling voor te bereiden die in de nieuwe periode in PS van 

kracht wordt voor de regio Limburg. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt de begroting 

goedgekeurd door de leden. 

 

7. Kascommissie 2014 

De kascommissie fungeert binnen de regio naar goed gebruik voor de duur van 2 jaar alhoewel het 

regioreglement op dit onderdeel ruimte biedt voor andere periodes. Het bestuur vraagt aan de 

zittende kascommissie of zij beschikbaar is voor tenminste 1 nieuw jaar (= het jaar 2014). Dat wordt 

bevestigd. Vanuit de leden zijn hier geen bezwaren tegen, zodat de samenstelling van de 

kascommissie voor 2014 bekrachtigd is in de vorm van Margriet Roozen en Sylvia Jansen.  

 

8. Verkiezing bestuursleden 

Frans van der Avert meldt dat de vacature voor algemeen bestuurslid met de portefeuille ‘training en 

opleiding’ meerdere reacties heeft opgeleverd en dat er uiteindelijk 1 lid zich kandidaat heeft 

gesteld: Koen Hahn. Helaas heeft Koen zich juist deze ochtend moeten afmelden met griepklachten. 

Wel heeft hij via de e-mail een deel van zijn presentatie aan het bestuur toegestuurd. De voorzitter 

leest deze tekst voor. De secretaris meldt dat er 2 gesprekken met Koen hebben plaatsgevonden en 

dat hij daarin als zeer serieus en gedreven overkwam. Er zijn geen tegenkandidaten. De voorzitter 

vraagt aan de leden of er gestemd kan worden over de benoeming of dat deze stemming uitgesteld 

wordt tot de volgende ARV. De leden discussiëren over het al of niet in stemming brengen van de 

kandidatuur van Koen Hahn. Besloten wordt om schriftelijk te stemmen. Door de ingestelde 

stemcommissie wordt even later de uitslag bekend gemaakt. Met 43 stemmen voor, 2 tegen en 2 

blanco stemmen is Koen Hahn verkozen tot algemeen bestuurslid. Voor de functie van secretaris 

blijft de vacature staan, Tobias Bastian blijft voorlopig die functie uitoefenen. Het bestuur geeft aan 

een verdere uitbreiding te wensen en zal een vacature plaatsen voor algemeen bestuurslid met de 

portefeuille ‘communicatie en media-relaties’. 

9. Campagnecoördinator 

Het bestuur heeft in de aanloop naar de regiovergadering aangegeven op zoek te zijn naar een 

campagnecoördinator. Raymond Frenken heeft als enige daarop gereageerd. Raymond licht toe dat 

hij in ieder geval de coördinatie op zich wil nemen van de campagne voor de verkiezingen van het 

Europees Parlement. Mocht dat goed bevallen dan wil hij die rol voortzetten richting de verkiezingen 

voor Provinciale Staten in 2015. Raymond licht toe dat het zwaartepunt van de campagne in Zuid 

Limburg zal liggen gezien de hoeveelheid  leden en stemmers die er in die regio zijn, maar Midden en 

Noord Limburg zullen zeker niet vergeten worden.  
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Raymond hoopt daartoe op een groepje enthousiastelingen die deze kar willen meetrekken: vele 

handen maken licht werk. Hij roept geïnteresseerden op zich na de ARV bij hem te melden. De 

voorzitter vraagt aan de leden om de rol van Raymond te bekrachtigen. De leden stemmen hiermee 

in.  

Mieke Damsma meldt bij dit agendapunt dat de vier kopstukken waaronder liberaal Guy Verhofstadt  

die strijden om het voorzitterschap van de Europese Commissie, (het ‘presidentschap van Europa’) 

op 28 april met elkaar debatteren in het Theater aan het Vrijthof. Voorts zal de uitslagenavond van 

D66 op 22 mei in Maastricht georganiseerd worden. Alle leden zijn van harte welkom om daarbij 

aanwezig te zijn. 

10. Wijziging regioreglement 

Secretaris Tobias Bastian licht het voorstel vanuit het bestuur toe om het regioreglement aan te 

passen. In het huidige regioreglement is vermeld dat de kandidatenlijst eerst via een algemene 

stemming bepaald wordt (artikel 21) waarna er tussen diegenen die op de 1e, 2e of 3e plek zijn 

geëindigd een nieuwe stemming plaatsvindt in een separate ledenvergadering (artikel 22). Die 

nieuwe stemming bepaalt dan de echte lijsttrekker. Het bestuur van D66 Limburg is van mening dat 

de keuze voor een lijsttrekker niet moet plaatsvinden in een ledenvergadering (door de dan 

aanwezige leden), maar door middel van e-voting. De verwachting is dat dan meer Limburgse leden 

de kans krijgen om hun stem uit te brengen. Bovendien is het logisch om de volgorde om te draaien: 

eerst de verkiezing van de lijsttrekker, daarna de rest van de lijst. De leden stemmen in met dit 

voorstel. De leden stemmen tevens in met een amendement voorgesteld door lid Henk Kemperman 

om de drempel van 5% voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap, te schrappen. Het 

aangepaste regioreglement zal binnenkort op de website van D66 Limburg worden geplaatst. 

11. Update van de PS fractie 

Hans van Wageningen feliciteert allereerst de leden die gekozen zijn als raadslid en in het bijzonder 

de afdelingen Leudal en Venray met hun stormachtige entree in de lokale politieke arena. Hij zegt er 

alles aan te doen om in 2015 in Provinciale Staten ook een dergelijk succes te behalen. De 

speerpunten van de aankomende campagne zijn nog niet bekend maar bijvoorbeeld het dossier 

inzake vliegveld MAA is een prima kans om de ideeën van D66 te profileren. Een ander speerpunt 

betreft de profilering richting de PVV: inhoudelijk sterk bestrijden zonder de vorming van een cordon 

sanitaire. Dat past niet bij D66. Tot slot geeft Hans aan dat de steunfractie uitbreiding heeft 

gevonden en dat de fractie en de steunfractie in gezamenlijkheid gebruik willen maken van 

beschikbare opleidingen voor kandidaat-statenleden. Indien andere leden eveneens interesse 

hebben, kunnen ze zich hiervoor melden bij het nieuw gekozen bestuurslid voor training en opleiding 

(Koen Hahn) via sjweh@msn.com.  

12. Analyse uitslagen GR2014  

Hans Teunissen geeft aan de hand van een boeiende presentatie zijn persoonlijke en soms 

spraakmakende analyse van de uitslagen voor D66 in de Limburgse gemeentes. Er zijn een paar 

gemeentes die hoger hebben gescoord dan het landelijke gemiddelde, de meeste scoren eronder. 

Dat is altijd al zo geweest. De winst in zetelaantal is circa 35%, de winst in stemmenaantal ligt ruim 

boven de 40%. Dat is in lijn met de landelijke ontwikkeling.  
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Hans denkt dat we onze top qua stemmers in Limburg inmiddels wel bereikt hebben en adviseert 

richting de komende campagnes om weinig energie te steken in traditioneel zwakke gebieden zoals 

de Oostelijke Mijnstreek en de meeste energie te steken in de plekken waar we goed 

vertegenwoordigd zijn. Sommige leden zijn het daar niet mee eens: het kan altijd beter en ook de 

zwakkere gebieden verdienen een goede campagne. Gezien de beperkte beschikbare financiële 

middelen moeten echter keuzes gemaakt worden. 

 

13. Deelnamebesluit  

Conform het regioreglement moeten de leden een besluit nemen omtrent deelname aan de 

verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015. Het bestuur stelt voor om deel te nemen. De leden 

bekrachtigen dit besluit. 

14. Verkiezingscommissie  

Het bestuur stelt voor om alle besluiten die genomen en acties die in gang gezet moeten worden 

richting de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015, op een aparte vergadering te agenderen. 

Deze vergadering zal begin juni gehouden worden. Datum, locatie en agenda worden via email 

bekend gemaakt. De leden stemmen hiermee in. 

15. Themabijeenkomst: Europa 

Hans Teunissen leidt een paneldiscussie met kandidaten voor het Europees Parlement met 

Limburgse roots: Anke Klein, Raymond Frenken en Leon Vaessen. Ook de Limburgse statenleden 

Hans van Wageningen en Marieke Zijp doen mee aan de discussie. Aan de hand van diverse  

ja/nee- stellingen wordt het D66 profiel in het algemeen en dat van de panelleden in het bijzonder 

aangescherpt. De leden discussiëren mee bij sommige stellingen. De discussie duurt ongeveer een 

uur en wordt onder dankzegging voor de panelleden en voor Hans Teunissen als interim-

discussieleider door voorzitter Frans van de Avert afgesloten. 

16. Rondvraag en afsluiting  

Bij de gelegenheid tot rondvraag wordt naar voren gebracht dat verdrag van Maastricht in 2017 

precies 25 jaar zal bestaan. Wellicht moeten we dat jaar aangrijpen als D66 Limburg om het verdrag 

te vieren en ons te profileren als dé Europa-partij. 

Frans van der Avert sluit hierna de vergadering onder dankzegging voor de inbreng van de leden. 


