
Verslag 
 

  

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam West 

Donderdag 17 maart 2016, 20:00 uur 

 De Havelaar 

 

Aanwezig: 24 leden 

 

Afmeldingen: Herman Wiersema, Aicha Lagha, Brigit Eurlings, Suzanne Janssen, Caesar, Jimmy, Anne 

Janssen, Koen Maes en Gerard Rinse Oosterwijk (leden kascontrolecommissie). 

 

1. Opening 
 
Sanne heet iedereen welkom en iedereen stelt zich kort even voor.  De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Vaststellen verslag  
 
Het verslag van de ALV 19-11-2016 wordt vastgesteld. 
  
3. Financiën 
 
Frank licht de jaarrekening toe. 
 
Vragen: 

- Wordt er nog en kas gevoerd, deze is steeds nul? 
Nee, uitgaven gebeuren over het algemeen op declaratiebasis. Die declaraties worden geboekt. 

- Hoe kunnen de 2 kapitalen 2014 en 2015 gelijk zijn? 
Saldo is volledig in verkiezingsfonds gestort. Eigen vermogen blijft daardoor gelijk, het 
verkiezingsfonds is gemuteerd zodat we kunnen sparen. 

- Waar vind ik de begroting 2016? 
Is vastgesteld in november in de vorige ALV, is terug te vinden bij de stukken van die vergadering. 

- Cijfers onder de streep bij inkomsten en uitgaven zijn gelijk, dan verwacht je een overschot. Waar zie 
ik dat terug? 
Overschot is opgenomen in de restpost ‘Toevoeging overschot naar verkiezingsfonds’. 

 
De Kas controle commissie heeft geadviseerd decharge te verlenen aan de penningmeester voor het 
boekjaar 2015, de ALV stemt hier mee in. Met dank aan de penningmeester voor zijn werk. 
 
4. Jaarverslag 
 
Bij de jaarrekening hoort het jaarverslag, Sanne geeft een korte toelichting op activiteiten die in 2015 zijn 
georganiseerd, zoals de westacademie, politieke cafés, Algemene ledenvergaderingen, activiteiten voor 
nieuwe leden, buurtacties, uitwisseling met andere afdelingen en de inzet van onze buurtcontactpersonen 
als verbinding tussen de fractie en de buurten.  
Opmerking: René nodigt het bestuur en andere aanwezigen uit voor een sportevenement in het laatste 
weekend van maart 2016. 
 
De vergadering heeft geen vragen en we stellen het verslag zonder opmerkingen vast.  
 



5. Herbenoeming 
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
 
Frank Kuipers en Martin Schutrups worden door de vergadering herkozen voor een termijn van 2 jaar.  
 
6. Nieuws uit de fractie 
 
Onika licht hoogtepunten uit de bestuurscommissie van de afgelopen maanden toe: 

- December was eerste fractievergadering op locatie, in het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Het 
plantsoen zal niet worden bebouwd. 

- Vragen gesteld over de vergunningsverlening van de Kiosk aan het Kwakersplein 
- Vragen gesteld over het buurtparticipatietraject Bredius  
- Aandacht gevraagd voor eenzaamheidbestrijding en ouderenvervoer 
- Vragen gesteld over het verdwijnen van de ouder/kind-groep  
- Initiatief voor ‘flex-straten’ ingediend met Groen Links 

 
Carolien en Orhan lichten actualiteiten uit de gemeenteraad toe 

- Er is een vernieuwd coalitieakkoord uitgebracht  
- Er is een rapport van de enquête financiële functie 
- Vluchtelingen 
- Woningbouw en stedelijke vernieuwing 
- Drukte in de stad 
- Schipholbeveiligers 
- Wachtlijsten voor kinderen bij sportverenigingen en stand van zaken sportbeleid 

 
Sanne doet naar aanleiding van de discussie rond het thema woningbouw en stedelijke vernieuwing een 
aankondiging van het politiek café over wonen dat West binnenkort gaat organiseren met Nieuw-West. 
 
7. Verslag van het PvdA Congres 13 februari j.l. 
 
Margreet geeft verslag van het congres: 

- Laatste congres oude stijl, vanaf nu online ledendemocratie, iedereen die mee kan stemmen vanuit 
huis over moties. Daarmee is het systeem van afgevaardigden afgeschaft. 

- Van Waarde rapport is nog  besproken, traject is nu zo’n beetje afgerond. 
Sanne vult aan dat 

- Twee kandidaten uit West verkozen in partijbestuur, Anne de Rooij en Kirsten Meijer.  
 
Bij de voorbereiding voor het congres wordt dankbaar gebruik gemaakt van het ledenpanel. 
 
8. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen, Sanne sluit hierbij de vergadering.   
 
Na afloop van de vergadering is Kata Piri (lid PvdA Eurofractie) uitgenodigd. Ze vertelt over haar 
werkzaamheden en gaat met de aanwezigen in gesprek over met name de vluchtelingenproblematiek en 
de positie van Turkije. 


