Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam West
Datum en tijd: 11/12/2021 om 20:00
Locatie: Zoom
Aanwezig:
Voorzitter: Huayro Pootjes
Notulist: Jaël Mulder

Agenda
20:00 Vaststellen van de notulen van de vorige ALV en van de agenda huidige ALV
Bijlage 1: Notulen ALV 11 februari 2021
Bijlage 2: Agenda ALV 8 december 2021
20:05 Update uit het bestuur ‘
20:10 Campagne-update
20:20 Update uit de fractie
20:30 Update uit het dagelijks bestuur
20:40 Jaarrekening 2020
Bijlage 3: Verslag kascontrolecommissie
20:50 Aanstelling van de kascontrolecommissie 2020-2021
20:55 Vaststelling van de begroting 2021
Bijlage 4: Begroting 2021
21:00 Verantwoording van de kandidatencommissie
Bijlage 5: Verantwoording kandidatencommissie
21:10 Uitleg procedure vaststellen kandidatenlijst
21:15 Voorstellen kandidaten stadsdeelcommissie
21:55 Rondvraag
22:00 Afsluiting

Notulen

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vandaag wordt er niet gestemd, morgen
wordt er een mail gestuurd naar iedereen die aanwezig is met een link naar de stemtool.

Vaststellen van de notulen van de vorige ALV en van de agenda huidige ALV
Huayro Pootjes: Notulen vorige ALV en agenda voor vandaag vastgesteld.

Update uit het bestuur
Huayro: Bestuur heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de kandidatenlijst, wat heeft geleid
tot de conceptkandidatenlijst. De coronacrisis heeft ons helaas beperkt in het organiseren van
evenementen.
Huayro: Misja Steinmetz (secretaris) heeft zich aangemeld als kandidaat voor de stadsdeelcommissie.
Om deze reden heeft Misja alle taken rond de kandidatenprocedure binnen het bestuur opgezegd, hij
is hier dan ook niet bij aanwezig geweest. Zodra de lijst bekend is zal Misja zijn taken weer oppakken
zoals hij dat hiervoor ook deed.

Campagne-update
Nick van Bree: Ik ben campagneleider voor de komende verkiezingen. Corona beperkt het
campagneteam helaas wel, er ligt veel op de planning en we hopen dat alles door kan gaan.
Belangrijke dagen:
-

10 december: Write Rights Schrijfactie Amnesty International
Lancering Roze Lieverdje Nominatie
18 december: Laatste huis-aan-huis-actie
Vanaf 8 januari: Elke zaterdag huis-aan
16 januari: Hopelijk in real life, misschien online
29 januari: Om nieuwe leden wegwijs te wijzen
14 februari: Roze Lieverdje Gala

Als je Marius wil helpen bij huis-aan-huizen dan vindt hij fijn. Als je je op een andere manier wil
inzetten ga dan naar een van deze links:
-

www.groenlinks.nl/doe-mee
www.amsterdam.groenlinks.nl/organisers
www.amsterdam.groenlinks.nl/verkiezingen

Carlo van Munster: We zoeken een social media manager die zich wil inzetten voor het online
campagne voeren. Stuur hiervoor mij of Huayro een berichtje.

Update uit de fractie
Anneke Veenhoff: Dick en Annette hebben de fractie versterkt, waar we heel blij mee zijn. Tirza
verzorgt de nieuwsbrief, Michiel ondersteunt met raad en daad en Maarten houdt de socials bij. De
laatste tijd hebben we input gegeven over stedelijke zaken zoals bijvoorbeeld de opkoopbescherming,
de maximumsnelheid en de bomenborden.

Update uit het dagelijks bestuur
Huayro: Er zou een update van Fenna komen, maar zij is ziek en kan niet aanwezig zijn.

Jaarrekening 2020
Ruud: De landelijke bijdrage was meer dan de afgelopen jaren. Geen afdrachten of rente. Door
corona zijn er veel minder kosten gemaakt dan begroot. De kosten van Triodos zijn iets hoger dan
begroot. We houden behoorlijk wat geld over.

Laura Hartman: Wat Ruud zegt staat ook in het verslag van de kascommissie. Alles klopt. Ruud heeft
opgemerkt dat de drie laatste penningmeesters nog bij de rekening konden, dit is rechtgezet. Er
wordt overwogen om over te stappen naar een andere bank aangezien de kosten bij Triodos blijven
stijgen en er wordt aangeraden als er meer geld uitgegeven wordt aan activiteiten of het
ondersteunen van de fractie.

Christine Hoebe: Ik ben niet voor het idee om een stadsrekening te openen en iedere afdeling een
pinpas te geven, ik vind een fusie van alle afdelingen niet wenselijk. Er had een extra bijdrage aan het
campagnefonds gedaan kunnen worden met het extra geld.

Jenneke van Pijpen: Bestuur moet geld uitgeven aan projecten in West.

Huayro: We moeten waken voor het uitgeven om het uitgeven, maar we roepen mensen met een
goed idee op om het idee bij ons te pitchen.

Aanstelling van de kascontrolecommissie 2020-2021
Huayro: We gaan afscheid nemen van de kascontrolecommissie in haar huidige vorm. Laura wil graag
doorgaan met Anne, hier kan morgen over gestemd worden.

Laura Hartman: Vroeger was ik zeer actief binnen GroenLinks. Ik heb de afgelopen jaren met veel
plezier in de kascontrolecommissie gezeten en wil dit graag blijven doen.
Anne Vernooij: Ik ben altijd zeer actief geweest binnen GroenLinks. Ik ben ambtenaar bij stadsdeel
West en daardoor iets minder betrokken, maar om toch betrokken te blijven zou ik graag lid van de
kascontrolecommissie worden.
Christine: Het zou voor nieuwe leden goed zijn om zich bij deze commissie aan te sluiten om de
kneepjes van het vak te leren.

Vaststelling van de begroting 2021 Bijlage 4: Begroting 2021
Ruud: De landelijke bijdrage is groter begroot omdat hij dit jaar groter is uitgevallen. We willen een
bedrag beschikbaar stellen aan de training en ondersteuning van de fractie, en aan de steunfractie
omdat wij dit zien als investering voor op de lange termijn.
Huayro: De komende maanden zal de focus van onze uitgaven liggen op de campagne. Morgen kan er
gestemd worden op de begroting.

Verantwoording van de kandidatencommissie
Roos Versantvoort: We hebben met de KC de 12 kandidaten een standaard vragenlijst voorgelegd,
gesprekken met hen gevoerd en hen een casus voorgelegd. We gaan uit van vier zetels. We hebben zo
veel mogelijk geprobeerd te focussen op de diversiteit, op culturele diversiteit is dit minder gelukt
dan wij wilden.
Yvette Hofman: Ik had graag eerder willen weten wie er in de kandidatencommissie zaten.

Uitleg procedure vaststellen kandidatenlijst
Huayro: Morgen ontvangen jullie een mail met een stemlink waarin iedereen zelf de lijst vorm kan
geven. Iedereen stemt in één keer voor de gehele lijst in plaats van elke keer afzonderlijk voor iedere
positie.
Coos Hoebe: Dit is een vorm van een referendum dus dan zouden alle leden moeten stemmen en niet
alleen de mensen die bij de ALV aanwezig zijn, en een referendum zou overlegd moeten zijn met de
ledenvergadering.
Huayro: Dit is een tool die ons door GroenLinks landelijk is aangeboden.
Lene Grooten: Als er alleen mensen meedoen die aan deze vergadering meedoen dan kan dit de
stemmethode beïnvloeden.
Huayro: Net als in een ALV in real life wilden we dat je alleen kon stemmen als je aanwezig bent bij de
ALV.
Coos Hoebe: Er had eerder aangegeven moeten worden dat deze tool gebruikt zou worden.
Sonja Muusses: Ik begrijp niet waarom de stemtool niet naar alle leden wordt gestuurd.

Yvette Hofman: Zijn de kandidaten wel ingelicht over de gang van zaken?
Huayro: Een week van te voren is dit besproken en toegelicht.
Carlo Munster: Ik vind het raar dat de link naar andere leden zou gaan, je hebt pas stemrecht als je
aanwezig bent bij de vergadering. Mensen die niet bij deze vergadering aanwezig zijn weten niet waar
zij op stemmen.
Marieke Schep: De stemtool is ontwikkeld om de opkomst te verhogen, niet specifiek voor Corona.
Stuur extra informatie en persoonlijke toelichtingen mee, en maak stemmen voor iedereen
beschikbaar.
Yvette Hofman: Is er een mogelijkheid om deze vergadering te schorsen en op een later moment
voort te zetten? Ik vind dat niet voldoende aan de kandidaten duidelijk is gemaakt hoe dit zou
verlopen.
Huayro: Ik ben het hier mee eens, we moeten hier als bestuur opnieuw naar kijken. Ik wil schorsen
tot 22:00 en ik ga in overleg met mijn bestuursleden.

*Bestuur overlegt en komt terug in de ALV*

Huayro: Het bestuur heeft besloten dat dit niet prettig is voor de kandidaten en andere leden, en dus
wil ik voorstellen om dit gedeelte van de ALV naar 22 december te verplaatsen. Het bestuur regelt
dan een tool waarmee er op dat moment live kan worden gestemd. In de tussentijd zal er tijdig en
duidelijk gecommuniceerd worden hoe dit in werking zal treden. We komen hier zo snel mogelijk op
terug. Excuses naar de kandidaten die iets hadden voorbereid voor vanavond.

Afsluiting
Voorzitter schorst de vergadering.

Voortzetting Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam
West
Datum en tijd: 22/12/2021 om 20:00
Locatie: Zoom
Aanwezig:
Voorzitter: Huayro Pootjes
Notulist: Jaël Mulder

Agenda
20:00 Opening en uitleg stemprocedure
20:05 Vaststellen van:
De notulen van de vorige ALV
De jaarrekening 2020
De kascontrolecommissie 21-22
De begroting 2022
20:20 Uitleg stemprocedure kandidatenlijst
20:25 Stemming kandidatenlijst
21:10 Blokstemming lijstduwers
21:15 Rondvraag
21:20 Afsluiting

Opening en uitleg stemprocedure
Voorzitter opent de vergadering.
Huayro: We hebben Coos Hoebe als technisch voorzitter aangesteld, en we hebben Maarten Prot en
Marieke Schep aangesteld als stemcommissie. Als iemand hiertegen bezwaar heeft dan hoor ik het
graag.
Coos Hoebe: We gaan stemmen over een vijftal onderwerpen.

Vaststellen notulen, jaarrekening, kasco en begroting

Coos: We gaan stemmen over een vijftal onderwerpen. Allereerst stemmen we over het vaststellen
van de notulen van de vorige ALV. De notulen zijn aangenomen met 100% van de stemmen.
Vervolgens stemmen we over de jaarrekening 2020. De jaarrekening is aangenomen met 100% van de
stemmen. We stemmen over Laura en Anne als lid van de kascommissie, beiden zijn aangenomen
met 100% van de stemmen. We stemmen over de begroting 2020, deze is aangenomen met 100%
van de stemmen.

Uitleg stemprocedure kandidatenlijst
Coos: De kandidatencommissie kan nu een korte toelichting geven.
Michiel Pijpers: In de KC zaten Jurgen Broeders, Roos Versandervoort, Christien Hoebe en ikzelf. Wij
zijn aangesteld om de aanmeldingen die binnenkwamen te beoordelen. We hebben hiervoor een
training gevolgd. We hebben de kandidaten in meerdere gesprekken gesproken. We hebben 11
kandidaten waar wij veel vertrouwen in hebben. Op stedelijk niveau is erg geïnvesteerd op diversiteit
op basis van culturele achtergrond, daar moet in ons stadsdeel ook meer aandacht aan worden
geschonken.
Coos: We gaan de kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor die plek voorstellen, daarna gaan we
stemmen. Maarten gaat het regelement toelichten.
Maarten: Degene die meer dan 50% van de stemmen heeft wordt gekozen, we volgen de statuten en
houden deze bij de hand. Als twee kandidaten een gelijk aantal stemmen krijgt dan beslist het lot, in
dit geval zal ik mijn scherm delen zodat iedereen kan zien wat mijn random generator beslist. Als er
een gelijke stemming is voor de tweede plek doen we een herstemming en halen we de andere
kandidaten er uit.

Stemming kandidatenlijst
Coos: We beginnen met het stemmen voor plek één. Ik heb alleen Anneke Veenhof op de lijst staan.
Anneke: We hebben de afgelopen vier jaar veel mooie dingen voor elkaar gekregen, het werk is nooit
klaar en ik sta te popelen om mijn werk voort te zetten. Ik ben al lang bezig met het onderwerp het
vertrouwen in de overheid, en ik spreek hier vaak met mensen over. We moeten het vertrouwen
terugwinnen, we moeten samen met de burgers de groene en sociale idealen waarmaken.
Coos: Er kan nu gestemd worden op Anneke Veenhof, of geen der kandidaten. Anneke is verkozen
met 97,5% van de stemmen.
Coos: Voor plaats twee heb ik alleen Tsi Kwan Lam.
Tsi Kwan Lam: Door mijn diverse achtergrond weet ik hoe het is als je je niet thuis voelt. Ik streef naar
een thuis, een plek van veiligheid van iedereen. Ik heb mij lang ongezien en ongehoord gevoelt en ik
voel mij gezien in alles wat ik ben in stadsdeel West, ik gun dat iedereen en wil mij er voor inzetten
om dit mogelijk te maken. Ik strijd voor een inclusief stadsdeel.
Coos: De stemming is geopend. Tsi Kwan is verkozen met 100% van de stemmen.

Coos: Nummer 3 op de lijst is: Iris Pauw, maar ook verkiesbaar zijn Carlo van Munster, Nils Mollema,
Thamar Zijlstra.
Iris Pauw: De stad is veranderd, dit is niet negatief maar er moet wel opgepast worden. Het belang
van balans is in West goed zichtbaar, je ziet de diversiteit in onder andere de bewoners en het
winkelaanbod. We moeten kritisch kijken wie er mee kan liften op deze golf van gentrificatie,
iedereen moet gelijke kansen krijgen.
Coos: De beurt is aan Carlo.
Carlo van Munster: Vier jaar geleden ben ik voor het eerst verkozen. Ik ben nog lang niet klaar, ik voel
een grote verantwoordelijkheid en heb veel plezier gehad in het werk de afgelopen jaren. Ik hoop dat
ik heb kunnen laten zien wat ik heb kunnen bereiken en ga hier graag mee door.
Nils Mollema: Mijn werk draait om het spreken van mensen, het luisteren naar hun problemen en
hen helpen in het zoeken naar oplossingen. De lokale politiek werkt in mijn optiek net zo, ik vind dat
politici naar de burgers moeten luisteren.
Thamar Zijlstra: Ik ben actief in de buurttuin, de problemen die in deze tuin voorkomen zijn
vergelijkbaar met de problemen die ik zie in ons stadsdeel. Ik heb deze problemen hoog in het
vaandel staan, zoals klimaatverandering. Ik zet mij al lang in voor GroenLinks en zou dit graag op
voortzetten op deze manier.
Coos: Geen van de kandidaten heeft 50% van de stemmen gehaald dus er komt nu een herstemming
met Carlo en Iris.
Coos: Carlo is voor plaats 3 verkozen met 55% van de stemmen.
Coos: Voor plaats 4 op de lijst zijn Iris Pauw, Thamar Zijlstra en Nils Mollema.
Coos: Iris is voor plaats 4 verkozen met 61% van de stemmen.
Coos: We stemmen voor plaats 5, hiervoor zijn Thamar Zijlstra en Nils Mollema beschikbaar.
Coos: Thamar is voor plaats 5 verkozen met 69% van de stemmen.
Coos: We stemmen voor plaats 6. De commissie heeft Ilse Muller voorgesteld voor deze positie, ook
Nils Mollema en Misja Steinmetz zijn voor deze plaats verkiesbaar.
Ilse Muller: Ik ben beleidsadviseur bij een woningcorporatie in Utrecht waar ik mij inzet voor oa.
woonbeleid, en ik ben steunfractielid. Ik zie in West veel diversiteit, wat ik mooi vind, maar ik zie ook
problemen in West zoals het afvalprobleem.
Misja Steinmetz: Ik ben gemotiveerd en zeer actief binnen GroenLinks. Ik heb het niet altijd makkelijk
gehad, en heb zelf te maken gehad hoe het hebben van een andere achtergrond invloed kan hebben
op je levensloop. Ik heb me met veel plezier ingezet binnen het bestuur, ben altijd actief met de
acties van GroenLinks. Ik wil verkozen worden op plek zes zodat ik ongehoorde stemmen een stem
kan geven.
Coos: Misja Steinmetz en Ilse Muller hebben beiden 40% van de stemmen. Er zal een herstemming
plaatsvinden. Ilse Muller is verkozen voor plek 6 met 52% van de stemmen.
Coos: Voor plek 7 is Sabine door de kandidatencommissie voorgedragen. Verder stellen Misja en Nils
zich verkiesbaar.

Sabine Scharwachter: Ik ben 24 jaar, en daarmee de jongste op de lijst. Ik voel mij hierdoor
verantwoordelijk om de kloof naar jongeren te dichten. Vorig jaar was ik de voorzitter van DWARS. Ik
geloof dat verandering lokaal moet beginnen, de bewoners zijn de oren en de ogen van de buurt. Ik
wil me inzetten voor een nog groener, socialer en inclusiever Amsterdam West.
Coos: Er komt een herstemming tussen Sabine en Misja, geen van hen heeft 50% van de stemmen
gehaald. In de herstemming zijn de kandidaten gelijk geëindigd.
Maarten: Het lot beslist, ik deel nu mijn scherm. Misja is even, Sabine is oneven. De uitkomst is 96,
dat is even, Misja is gekozen.
Coos: Voor plaats 8 heeft de commissie Eco Matser voorgedragen, verder zijn Nils en Sabine
verkiesbaar.
Eco: Ik werk bij een internationale ontwikkelingsorganisatie, en heb ook lange tijd bij
milieuorganisaties gewerkt. Ik vind het zeer belangrijk dat de stadsdeelcommissie de mogelijkheid
heeft om op te komen voor de bewoners in de buurt. Ik wil mij inzetten voor een groener en
inclusievere vorm van politiek.
Coos: Sabine is voor plaats 8 verkozen met 52% van de stemmen.
Coos: We gaan over naar plaats 9, Marius is voorgedragen, Nils en Eco zijn ook verkiesbaar.
Marius: Ik ben organiser voor GroenLinks en heb in deze functie veel mensen kunnen spreken en
verhalen gehoord. Wat ik veel hoor is dat mensen het buurtgevoel kwijt zijn, ondanks de mooie
buurtinitiatieven. Ik wil mij inzetten voor het versterken van het buurtgevoel, en werken voor een
West waar mensen elkaar blijven zien en ontmoeten.
Coos: Er zal een herstemming plaatsvinden tussen Eco en Marius. Eco is verkozen voor plaats 9 met
57% van de stemmen.
Coos: Voor plaats 10 is Nils voorgedragen, ook Marius is kandidaat. Marius is verkozen voor plaats 10
met 55% van de stemmen.
Coos: We stemmen voor plaats 11 op Nils of op geen der kandidaten. Nils is verkozen voor plaats 11
met 97% van de stemmen.

Blokstemming lijstduwers
Coos: We stemmen in één keer voor het geheel van de lijstduwers zoals voorgesteld door het bestuur.
De volgende mensen zijn voorgedragen: Tirza Gevers, Coos Hoebe, Lene Grooten, Dick Jansen,
Michiel Pijpers, Zohair Elabd, Femke Roosma, Fenna Ulichki.
Coos: De ledenvergadering stemt met 95% van de stemmen in voor de lijstduwers.
Anneke: Bedankt voor ieders steun. Houd deze positieve spirit vast.

Rondvraag
Huayro: Je kan je op de website van de afdeling aanmelden om mee te werken aan de campagne, er
wordt dan contact met je opgenomen. Iedereen is welkom om zich toe te voegen aan de
campagne-appgroep.

Eva Scheffer: Er is morgen om 20u een Zoom met de campagne-update, als je mee wil doen aan de
campagne kan je hier aansluiten.

Afsluiting
Voorzitter sluit de vergadering

