
Notulen ALV PvdA-Amsterdam-Zuid, 29 maart 2018, De Coenen 

Voor de pauze tot uiterlijk 20.30 uur betreft het vooral een huishoudelijke vergadering met als agenda: 

a. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
Voorzitter Femke Roos opent de vergadering; agenda wordt aangenomen. 

b. Verslag van de algemene ledenvergadering;  
Hier wordt geen aandacht aan besteed 

c. Verantwoording verslag activiteiten 2017 van afd. Amsterdam Zuid  

Verslag wordt goedgekeurd; iedereen is hier even enthousiast over als Femke. 

d. Goedkeuring jaarrekening 2017 

Hier gaat Eddy over; zie stuk op de website. 

De kascommissie heeft de berekeningen van Eddy gecorrigeerd; voor de balans maakte het 
verder geen verschil (Excel was ergens mee aan de haal gegaan). 
De kaskommissie: De Heer Wooldrik en Martijn Meeter. Martijn is er niet. De Heer Wooldrik 
licht de actie toe en besluit tot slot dat Eddy voor het afgelopen jaar gedechargeerd is; hiermee 
stemt de vergadering ook in. 

De Heer Wooldrik zegt toe om in de kaskommissie te willen blijven; Martijn Meeter, zal hier 
nog naar gevraagd worden. 

Er wordt nog wat gesproken over de bijdrage aan de campagne .. 

e. Afscheid zittende bestuursleden (Lies Opdam treedt af als lid) 

Lies Opdam is er niet (is niet in de stad) en vindt, dat ze ook al genoeg afscheid genomen 
heeft. 

Femke spreekt de vertrekkende bestuurders en (steun-) fractie toe: veel lof voor iedereen maar 
vooral voor Martijn van Ballegooien. Ook voor Flora, Estella en Mark. Nisan kwam later en 
werd ook lovend toegesproken door Femke. Elk van hen kreeg als geschenk de biografie van 
Max van der Stoel. Werd leuk gevonden door de ontvangers. 
Martijn en Flora spraken zelf de vergadering ook nog even toe. 
Julian krijgt van Femke de complimenten voor zijn inzet als campagnecoördinator en een fles 
wijn als geschenk. 

f. Rondvraag en sluiting. 

Eerst nu 3 grote prachtige taarten. Femke vraagt de nieuwe kandidaten om deze 3 taarten te 
verdelen en aan de aanwezigen te geven. Dat wordt mooi uitgevoerd en het was heerlijk… 
Hierna neemt Annemarijke het tweede deel over. De rondvraag en de sluiting komen daardoor 
helemaal aan het eind. 

 
 
 


