Verslag van de ARV D66 Limburg d.d. 28 januari 2012 in Het Gulikshoes te Sittard

1.

Opening

Voorzitter Richard Schoffeleers opent de vergadering en neemt de agenda van de vergadering door.
Als extra agendapunt 1a wordt op de agenda geplaatst: ‘Voorstellen Jonge Democraten’.
De kiescommissie wordt ingesteld.
1a. Voorstellen Jonge Democraten
Koen de Roo presenteert zich als nieuwe voorzitter van de Jonge Democraten en legt uit dat dit een
dynamische club is met een hoge aanwas vanuit de studentengemeenschap in Maastricht. Er zijn
meer dan 150 jongeren lid van de Jonge Democraten. Ruim 120 hebben een combi lidmaatschap met
D66. Koen de Roo geeft aan dat elke woensdagavond activiteiten worden ontwikkeld. Koen zou het
prettig te vinden om tot uitwisseling van ideeën en activiteiten te komen met D66 ten einde de onderlinge band te verstevigen. Het regiobestuur van D66 zegt hier zeker gevolg aan te gaan geven.
2.

Jaarrekening 2011

Penningmeester Hans Teunissen legt uit dat 2011 financieel een belangrijk jaar was voor D66 vanwege de verkiezingen voor provinciale staten in maart. Hierdoor is het aantal financiële transacties bovengemiddeld geweest. Per saldo overtreffen de kosten de baten, met een negatief financieel resultaat van circa 4.000 euro tot gevolg. Het eigen vermogen is hierdoor gedaald van circa 7.500 euro
naar 3.500 euro eind 2011. De verkiezingscampagne heeft overigens minder gekost dan vooraf begroot, reden waarom het eigen vermogen nog steeds positief is. Het bestuur geeft aan dat het eigen
vermogen in beginsel gebruikt zal worden om het verkiezingsfonds voor 2015 te vullen.
3.

Kascontrolecommissie 2011

Emilia Cau deelt mee namens de kascontrolecommissie 2011 die verder bestaat uit Guido Mertens,
dat een controle is gelegd op de onderliggende stukken die de boekingen in de jaarrekening moeten
staven. Emilia Cau stelt dat er geen onregelmatigheden uit de controle naar voren zijn gekomen en
stelt de leden voor om décharge aan het bestuur te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en
de gepresenteerde jaarrekening.
4.

Décharge bestuur

De leden verlenen décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en de gepresenteerde jaarrekening waardoor deze vastgesteld is.
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5.

Begroting 2012

Hans Teunissen licht de begroting voor 2012 toe. De afdracht vanuit landelijk is prudent begroot op
1.600 euro. Verder zijn er inkomsten door de vrijwillige afdracht van de PS fractie. De belangrijkste
uitgaven zijn kosten in verband met de organisatie van ARV’s en algemene bestuurskosten zoals reiskosten en kantoorkosten. Hans voorziet een klein positief resultaat dat kan worden toegevoegd aan
het verkiezingsfonds. De leden gaan akkoord met de gepresenteerde begroting.
6.

Kiezen kascontrolecommissie 2012

Emilia Cau en Thijs Mulder zijn kandidaat voor de bemensing van de kascontrolecommissie 2012.
Na schriftelijke stemming worden beiden door de leden verkozen.
7.

Kiezen nieuwe penningmeester

Hans Teunissen heeft reeds eerder laten weten geen nieuwe termijn als penningmeester in het regiobestuur te ambiëren. Vincent Maessen heeft zich kandidaat gesteld om deze functie over te nemen
voor de periode voorjaar 2012 – voorjaar 2015 en stelt zich kort voor aan de leden. Na schriftelijke
stemming wordt Vincent door de leden verkozen. Het huidige regiobestuur ziet er daarmee als volgt
uit:


Richard Schoffeleers, voorzitter tot najaar 2014;



Vincent Maessen, penningmeester tot voorjaar 2015;



Tobias Bastian, secretaris tot najaar 2014;



Robert Kuipers, algemeen bestuurslid tot voorjaar 2014.

Het bestuur en de leden bedanken Hans Teunissen voor zijn verrichte inspanningen over de achterliggende jaren. Hans is 1 van diegenen die zich zelfs door het ‘rampjaar’ 2006 niet van de wijs heeft laten brengen en is doorgegaan met zijn bestuurlijke werkzaamheden. De partij is hem daar veel dank
voor verschuldigd.
8.

Jaarplanning 2012

Secretaris Tobias Bastian geeft aan wat de agenda van het regiobestuur is voor 2012. Naast het verder aanhalen van de contacten met de locale afdelingen staat ook de uitbouw van de contacten met
de PS-fractie op de agenda. Voorts zullen initiatieven ontplooid worden om de interne en externe
communicatie op een nog hoger niveau te brengen. Het regiobestuur zal ook als aanjager optreden
om de volgende verkiezingen in provinciale staten en in de gemeenten voor te bereiden. Verder zullen inspanningen verricht worden op het gebied van ledenbinding en ledenwerving. Het bestuur
geeft aan ambities te hebben om het ledental flink op te krikken. De leden zijn blij met de ambitie
maar vragen het bestuur om realisme en willen de lat niet onrealistisch hoog te leggen. Voorts moet
niet alleen gekeken worden naar ledenaantallen maar ook naar voldoende (kwalitatieve) binding met
de bestaande leden. Tot slot wijst het bestuur op de inspanningen vanuit de landelijke partij om naar
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grotere zelfvoorzienende afdelingen te komen. De leden begrijpen die wens maar zijn ook van mening dat locale initiatieven, al worden ze slechts door een enkeling opgezet, alle kans moeten krijgen
om succesvol te worden. De schaalvergroting is prima, maar alleen als ze van onderop tot stand komt
en breed door de afdelingen gedragen wordt.

9.

Werkzaamheden statenfractie PS

Hans van Wageningen en Marieke Zijp brengen verslag uit van de ontwikkelingen in PS. Het is een dynamische tijd in PS. De coalitie heeft het moeilijk. D66 doet echter geen moeite om de zichtbare bastjes te vergoten. D66 volgt daarentegen een inhoudelijke beleidslijn. Dat betekent dat soms wordt samengewerkt met de coalitie en soms met de oppositie. Speerpunten zijn werkgelegenheid, jeugdzorg, openbaar bestuur, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Hans en Marieke beantwoorden enkele vragen van leden, onder meer over het functioneren van de regioraad. Op de eerstvolgende ARV
van 17 maart 2012 zullen Hans en Marieke opnieuw verslag doen.
10. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen bijzonderheden.

11. Sluiting
Richard Schoffeleers bedankt de leden voor hun aandacht, wijst hen op het aansluitende informele
gesprek tussen afdelingsvertegenwoordigers uit Zuid Limburg, en sluit de vergadering.
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