
Notulen Algemene Ledenvergadering GroenLinks 
Amsterdam West op 24 september 2020 
 

 
 
Aanwezigen: Roos Versantvoort (vz), Jurgen Broeders, Ghislaine Huizinga, Lynn van 
Leerzem, Misja Steinmetz, Anneke Veenhoff, Tirza Gevers, Michiel Pijpers, Ruud van der 
Wal, Jaël Mulder, Huayro Pootjes, Jerry Jansma, Anne Vernooij, Sonja Muusses, Elisabeth 
IJmker, Judith Brouwer, Miriam Roer, Maarten Prot, Marieke Schep, Maartje Bijl, Laura 
Hartman, Alberto Tjen-A-Kwoei 
 

 
 
Opening 

● De voorzitter opent de vergadering. 
● Stemmingen vinden plaats via een stemtool na afloop. Dat moet omdat we op 

personen stemmen en online kunnen we niet met briefjes stemmen. 
● Vanwege corona is de vorige ALV vervallen. We doen nu twee ALVs tegelijk. 

 
Vaststelling Agenda 

● De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 14 november 2019 

● Geen vragen of opmerkingen. 
 
Update uit het bestuur 

● Jurgen vertelt dat een aantal mensen vertrekken maar er zijn ook 4 nieuwe 
enthousiaste kandidaten.  

● Bestuur is begonnen aan een plan voor de verkiezingen van 2022. Mogelijk wordt het 
plan wat anders uitgevoerd vanwege de coronacrisis. De fractie zet een steunfractie 
op die eventueel kan helpen met het scouten van kandidaten. 

● We hebben ook een nieuwe website gekregen. 
● Voorzitter vertelt dat het bestuur ook weer actiever begonnen is met het bellen van 

leden. 
 
Jaarrekening 2019 en aanstelling kascommissie 

● Laura en Anne hebben dit jaar samen de kascontrolecommissie gedaan. 
● De kascommissie heeft geconcludeerd dat de penningmeester zeer grondig en 

zorgvuldig te werk is gegaan. 
● Sommige bestuursleden declareren pas veel later. Declaraties moeten in de 

toekomst sneller. 
● Het budget voor training en ontwikkeling wordt te weinig gebruikt. Het bestuur kan 

een actievere rol spelen om mensen te enthousiasmeren hiervoor. 



● Sommige uitgaven worden een beetje ad hoc besloten. De kascommissie adviseert 
het bestuur om een beter jaarplan te maken, en uitgaven wat beter in te plannen. 

● Laura en Jenneke willen graag door met de kascontrole. Daarvoor kan gestemd 
worden in de stemtool. 

● Maarten vraagt het bestuur wat hun mening is over de laatste twee punten van de 
kascommissie. Jurgen vindt het goede aanbevelingen. Dit is een taak om uit te 
werken voor het nieuwe bestuur. Op de volgende ALV kunnen we hierop 
terugkomen. 

 
Vaststelling van de begroting 2021 

● Voorzitter geeft aan dat bij de begroting nog niet zeker is dat de landelijke bijdrage 
gelijk blijft. Als deze verandert zou er een nieuwe ALV nodig kunnen zijn om een 
nieuwe begroting vast te stellen. 

● Voorzitter heeft met Misja en rest van bestuur begroting voor 2021 gemaakt. 
● In nieuwe begroting is het meeste budget uitgetrokken voor campagne in 

campagnejaar 2021. 
● Daarnaast is voor een aantal dingen die weinig gebruikt worden wat minder begroot. 
● Er is geld beschikbaar voor het eventueel opzetten van een steunfractie. 
● Het is nog niet duidelijk of er een bijdrage komt aan de campagnefonds zoals in het 

verleden. We hebben hier geld voor vrij gehouden. 
● Laura vraagt of we nadenken over stageplekken bij de steunfractie. Voorzitter geeft 

aan dat we hier zeker over na moeten denken. 
 
Afscheid van vertrekkende bestuursleden 

● Jurgen vertelt dat Lynn, Ghislaine, Roos en Sadiya afscheid nemen. Het bestuur liep 
goed in de afgelopen jaren, dus het is jammer dat we afscheid moeten nemen. Maar 
we begrijpen de redenen die iedereen voor zichzelf heeft doen besluiten niet door te 
gaan goed. Hopelijk blijven we elkaar tegenkomen. 

● Roos, Lynn en Ghislaine geven aan waarom ze moeten stoppen en wensen nieuwe 
bestuur veel sterkte in de komende bestuursperiode. 

 
Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 

● De kandidaten stellen zich tijdens de ALV voor. Na afloop van de ALV krijgen de 
aanwezigen de mogelijkheid om digitaal te stemmen. 

● Misja is al een tijdje begonnen als interim secretaris. 
● De kandidatencommissie bestond uit Carlo, Roos en Ghislaine. Omdat Ghislaine 

afscheid neemt van het bestuur heeft Misja haar vervangen. 
● Huayro stelt zich kort voor aan de leden. 
● Jerry vraagt hoe Huayro de samenwerking ziet tussen GL West en DWARS. Bij 

DWARS zijn ze hier al mee bezig. Aanstelling Huayro moet helpen bij samenwerking 
en hij ziet potentie in samenwerking. 

● Sonja vraagt Huayro wat hij als eerste van plan is te organiseren. Huayro geeft aan 
dat dat moeilijk is omdat het niet duidelijk is wat we op korte termijn mogen 
organiseren. Maar als er weer dingen mogelijk zijn heeft hij een aantal ideeën. 

● Misja stelt zich voor en geeft aan dat het wat hem betreft belangrijk is om het contact 
goed te onderhouden met leden. We zijn al begonnen met organiseren van een 
aantal belavonden. 



● Ruud stelt zich voor. Hij is kandidaat penningmeester en actief in de 
klimaatbeweging. 

● Jaël stelt zich voor. Ze woont met haar gezin in West. Ze werd enthousiast omdat ze 
gebeld werd via een belavondje. 

● Alberto en Maarten vragen Jaël wat ze belangrijk vindt. Ze geeft aan dat ze 
ledenbinding en activiteiten organiseren belangrijk vindt. Ze wil daar actief mee aan 
de slag gaan. 

 
Update uit de fractie 

● Michiel geeft een update vanuit de fractie. 
● Michiel legt uit wat de stadsdeelcommissie doet. De SDC houdt zich bezig met de 

fysieke leefomgeving. 
● GroenLinks in West heeft het voor elkaar gekregen dat je nog maar 50% van de 

binnentuin mag betegelen. Dit geldt ook voor schuurtjes en uitbouwen. 
● GroenLinks in West verzet zich ook tegen het plan van D66 om iedereen 

toestemming te geven om een kelder te bouwen. GL heeft ervoor gezorgd dat deze 
toestemming moeilijker uitgegeven wordt. 

● GL heeft het dagelijks bestuur de opdracht gegeven met een noodplan te komen 
voor het vuilnisprobleem in West. 

● De SDC heeft doorvergaderd tijdens de crisis. Online of hybride. 
● Het overlijden van Jeroen van Berkel is een groot gemis. Binnenkort komt er een 

nieuwe bestuurder. 
● Michiel gaat samenwonen in Bos en Lommer en moet daarom vervangen worden in 

de SDC. 
● Lynn vraagt hoe de SDC georganiseerd wordt bij de volgende verkiezingen. Dat is 

nog niet bekend. GL en de Universiteit van Tilburg doen onderzoek. Jerry vertelt dat 
GL een reflectie op het systeem doet vanuit GroenLinks. 

● Maarten vraagt de SDC wat de impact van de crisis is op de minderbedeelden. 
Michiel vertelt dat de SDC commissie minder voeling heeft met deze problematiek 
omdat ze nu niet langs de deuren kunnen gaan. Ze wachten af wat de stad voorstelt. 

● Ruud vraagt de SDC in hoeverre het stadsdeel betrokken wordt met het havenstad 
project. Elk half jaar krijgt de SDC een presentatie over het onderwerp en brengt dan 
een advies uit. De SDC is ermee bezig om na te denken dat Westerpark niet te veel 
onder druk komt te staan. 

● Sonja vraagt over een flyer van de vrienden van het Westerpark. De evenementen in 
westerpark moeten plaats kunnen vinden volgens de SDC zolang ze aansluiten bij 
de stad. Maar 123 evenementen is te veel voor de SDC. Er moet ook beter 
gereguleerd worden. Het moet in balans zijn. 

● Misja vraagt hoe je een campagne organiseert als je geen live contact mag hebben. 
Anneke zegt dat de SDC hier nog niet over heeft nagedacht. Dit komt nog. 

 
Rondvraag 

● Voorzitter vertelt dat we dit jaar niet meer mogen huis-aan-huizen. Er komt wel een 
drukwerkcampagne. Neem contact op met Roos als je wilt helpen met het 
rondbrengen van drukwerk. 

● Voorzitter zegt dat als je goede ideeën hebt dan mag je je altijd melden. 
Geïnteresseerden kunnen zich ook melden voor de steunfractie. 



● Anneke geeft aan dat als men dingen ziet in de omgeving, dan is het goed om de 
zorgen per mail te delen met de SDC. 

● Laura geeft aan dat ze drukwerk geen goede vervanging vindt van huis-aan-huizen. 
Kunnen we geen buurtzooms organiseren? In de Spaarndammerbuurt hadden ze 
een leuk initiatief met eten. Contact en praten zijn belangrijk in zo’n campagne. 

● Voorzitter zegt dat dit een goed idee is, ze geeft dit door. Het nieuwe bestuur kan 
hier ook over nadenken. 

● Jerry zegt dat 6 oktober de ALV van GL Amsterdam is. 
● Elisabeth vraagt aan de SDC wat de discussies zijn over verkeersveiligheid. Anneke 

geeft aan dat dit besproken wordt in de SDC. Een voorbeeld is de Jan Pieter 
Heijestraat. Daar is het gelukt vanuit GL om verandering teweeg te brengen. Als er 
een onveilige situatie is, dan moeten leden contact opnemen met de SDC. Positieve 
plannen kunnen ook ingediend worden via West Begroot en de Stem van West. 

 
Afsluiting 

● De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Uitslag van de stemming per mail 

● Stem je in met de notulen van de ALV op 14 november 2019? 
○ Voor: 13 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 1 stem 

● Stem je in met de jaarrekening 2019? 
○ Voor: 13 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 1 stem 

● Stem je in met de benoeming van Laura Hartman tot lid van de kascommissie? 
○ Voor: 14 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 0 stemmen 

● Stem je in met de benoeming van Jenneke van Pijpen tot lid van de kascommissie? 
○ Voor: 14 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 0 stemmen 

● Stem je in met de begroting 2021? 
○ Voor: 12 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 2 stemmen 

● Stem je in met de benoeming van Huayro Pootjes tot voorzitter? 
○ Voor: 13 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 1 stemmen 

● Stem je in met de benoeming van Ruud van der Wal tot penningmeester? 
○ Voor: 13 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 1 stem 

● Stem je in met de benoeming van Misja Steinmetz tot secretaris? 
○ Voor: 13 stemmen 



○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 1 stem 

● Stem je in met de benoeming van Jaël Mulder tot algemeen bestuurslid? 
○ Voor: 14 stemmen 
○ Tegen: 0 stemmen 
○ Onthouding: 0 stemmen 

 


