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28 deelnemers 

Afmelding van Onika Pinkus, Thomas Veenstra, Jasper Etten, Ruben Boerkamp, Yasmine Mei-Li Koh 

1. Opening 

4 en 5 omdraaien. 

 

2. Vaststelling verslag 

Zonder opmerkingen vastgesteld.  

 

3. Terugblik 2016: 

a. Financiën 

Frank licht eerst de inkomsten en uitgaven toe 

Koen vertelt namens de kascontrolecommissie, bestaande uit hem en Paul Koek, dat 

de jaarrekening boekhoud technisch zeer goed in orde is. Ze geven twee 

opmerkingen mee, namelijk dat het hen opviel dat er weinig uitgaven waren gedaan 

op de post activiteiten en dat zij aanraden om in overleg met het partijbureau de 

vorderingen (die achterhaald zijn) kwijt te schelden. Daarmee vraagt Koen namens 

de Kasco de alv per declamatie decharge te verlenen.  

 

b. Jaarverslag 

Sanne licht het jaarverslag toe, en benadrukt extra dat we blij zijn dat het 

ombudsteam weer nieuw leven in is geblazen.  

 

4. Bekrachtiging ALV besluit PvdA Amsterdam van 22 maart 2016  

Als er vragen zijn kunnen die worden meegegeven aan het bestuur, dan zorgen wij dat deze 

worden gegeven aan het bestuur van PvdA Amsterdam. 

 

5. Nieuws uit de fractie 

Jeroen begint met het leukste nieuws van de afgelopen maanden, in januari is het stadsdeel 

begonnen met de website https://stemvanwest.amsterdam.nl/. De website is een groot 

succes. Ook geeft Jeroen kort toelichting op het nieuwe bestuurlijk stelsel.  

Tot slot gaat Jeroen in op vragen van leden over de stand van zaken rond de Vredenhof 

begraafplaats en het ING-gebouw. 

Oproep Sonja namens het bestuur, we willen de buurtcontactpersonen graag nieuw leven 

inblazen we zoeken nieuwe leden die deze rol actief invulling willen geven. Dus als je het leuk 

vindt of als je meer wilt weten dan kun je contact opnemen met Sonja. 

6. Afscheid Sanne 

Per acclamatie wordt Martin gekozen als interim voorzitter, Martin bedankt Sanne voor haar 

voorzitterschap.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

- Sanne bedankt Luc voor zijn inzet als campagnecoördinator. 

- Stefanie doet een oproep aan de vergadering, er zijn altijd plekken voor vrijwilligerswerk.  

 

https://stemvanwest.amsterdam.nl/

