Notulen Algemene Ledenvergadering dd 15-12-16
Femke opent de vergadering om 19:36 en heet iedereen welkom, met in het bijzonder de nieuwe
leden.
Onze penningmeester komt later, daarom wordt het financiele plaatje het laatste punt op de
begroting. Agendapunt 4 komt dus als laatst. Femke heeft verder geen mededelingen.
Elles Bense wil graag meer weten over de plannen voor de social media en de website. Elles kreeg de
Stem niet geopend. Nijs krijgt hem ook nog niet open. Kunnen we deze openen voor Apple
computers? Jan gaat ermee aan de slag.
De ouderen krijgen de post ook fysiek. Femke heeft iedereen zonder e-mailadres een brief gestuurd,
met daaronder het verzoek hun e-mail doorgegeven. Dit is gebeurd.
Kan de Stem op Facebook? We hebben het erover. Maar er staat op dit moment een link naar de
Stem.
Over het werkplan: het is een leuk plan, maar een reactie is moeilijk want het is nog niet uitgevoerd.
Het wordt aangenomen.
Nieuwe bestuursleden:
Menno stelt zich voor. Hij is derdejaarsstudent politicologie. Hij heeft veel campagneervaring
opgedaan. Ook in Reading, in Engeland. Hij wil hier een sterk team opbouwen om de komende jaren
campagne mee te voeren.
Annemarijke stelt zich voor. Woont 6 jaar in Amsterdam en is lang lid. Hiervoor is ze actief geweest in
Bloemendaal. Heeft erg veel campagnes gedaan en is gevraagd contact te onderhouden met de
nieuwe leden.
Menno krijgt 17 stemmen voor en 1 tegen
Annemarijke krijgt 16 stemmen voor en 1 tegen
Hiermee zijn beide bestuursleden aangenomen.
Femke bedankt Fred. Hij heeft veel gedaan voor het bestuur, heeft zich jaren ingezet als
campangecoordinator en voorzitter. Hij krijgt applaus en van een lid een staande ovatie.
Femke bedankt Morris, was altijd actief en we vinden ontzettend jammer dat hij weggaat. Hij bracht
ook zijn vriendin Kelly mee, die gigantisch goed aan de website en social media heeft gewerkt. We
hopen dat ze heel gelukkig worden in IJburg, en anders komen ze maar weer terug.
Begroting:
Martijn is er niet, dus mocht iemand een opmerking over de begroting hebben zullen we deze
opschrijven en per mail beantwoorden. Dit is een noodoplossing.
Er zijn twee vragen: in het werkplan zien we dat we meer de straten op willen. Maar dit budget gaat
van 750 naar 500 euro.

De ouderencommissie organiseert 2 bijeenkomsten en wil meer rozen bezorgen. Valt dit onder
thematische vergaderingen? Want dit budget wordt ook verlaagd van 750 naar 250 euro. Matcht het
werkplan met de begroting?
Marijke: er staat in het verslag dat we meer geld gaan uitgeven. Dat gebeurt nu niet. Nijs: Martijn
moet zich gebaseerd hebben op de uitgaven van het de vorige jaren.
Elles: om ervoor te zorgen dat er niet massaal 50+ gestemd gaat worden
Aron: er komen verkiezingen aan, apart dat het geld teruggaat.
Rondvraag:
Estella: er zijn 93 nieuwe flitsleden in Zuid. Hebben we ze gebeld? Femke: ze hebben allemaal een
mail gekregen. Estella en Flora willen wel bellen.
Nieuwe leden in januari voor de vergadering uitnodigen.
Femke wil Estella bedanken omdat ze voor Flora heeft waargenomen.

