
Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam West

Datum en tijd: 15/09/2022 om 19:30

Locatie: MAQAM Amsterdam

Voorzitter: Jurgen Broeders

Notulist: Jaël Mulder

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststelling notulen vorige ALV

Zie bijlage 1: Notulen ALV 8 december 2021

3. Nieuwe fractie aan het woord

4. Nieuwe organisers stellen zich voor en lichten eerste plannen toe

5. Verslag kascommissie en vaststelling jaarrekening 2021

Zie bijlagen 2 en 3 voor de jaarrekening en het verslag van de kascontrolecommissie. Toelichting door

de penningmeester.

6. Afscheid vertrekkend bestuursleden

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden

De voordracht van nieuwe bestuursleden wordt als bijlage 4 bij deze agenda gepubliceerd.

8. Afsluiting en borrelhapjes in MAQAM



Notulen

Opening en vaststellen agenda

Voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. De volgorde van de agenda wordt iets

aangepast.

Vaststelling notulen vorige ALV

Jurgen: Er is een kleine fout gemaakt in de notulen, overal waar begroting 2021 of 2020 staat moet

2022 staan. Dit zal worden aangepast. Ik stel de notulen vast.

Christine: Graag in het vervolg de notulen eerder online plaatsen.

Update Fenna

Fenna: De bestuursleden zijn officieel benoemd. De komende tijd zetten wij ons onder andere in voor

kansengelijkheid, in West lukt dit niet goed. West heeft het hoogste aantal mensen die leven op

minimumniveau, dit vinden wij onacceptabel. We gaan met de sdc plannen maken om dit aan te

pakken. Persoonlijke aanpak op de plek waar mensen zijn, bij hen op bezoek etc.

Ik zou graag hebben dat GL West hier ook aandacht aan besteedt en hier actief mee aan de slag gaat.

Het bestuur kan hierin een belangrijke rol spelen.

In de vier meest problematische buurten zijn er al mensen actief die ‘het veld in gaan’ en contact

zoeken met mensen.

Er is een tekort aan vrijwilligers.

Jurgen: Het is goed als het bestuur en Fenna hier later op terugkomen om samen te kijken hoe er

gezorgd kan worden dat bestuur en Fenna korte lijntjes hebben over waar vrijwilligers nodig zijn en

wie zich aanbiedt.

Fenna: Een jaar geleden was er een grote brand en is er een crowdfunding gestart door oa. Tirza.

Partij en bestuur hebben goed samengewerkt om samen te regelen dat de vlaggen verkrijgbaar

waren bij het stadsloket. Graag sta ik hier nog even bij stil.

Organisers Mirte en Dammas

Mirte: Ik werk bij het buurtteam van Nieuw-West en werk aan armoedebestrijding.

Dammas: Ik studeer politicologie. Tomas Dolman heeft ons gevraagd of wij een plan kunnen maken

om te gaan huis aan huis-en, dit op intensieve wijze door mensen aan elkaar te verbinden en te kijken

of deze mensen gezamenlijk buurtinitiatieven te kunnen starten. Ik kijk er naar uit om iedereen te

leren kennen en om hiermee aan de slag te gaan.

Mirte: We willen dat dit initiatief gedragen wordt door bewoners, we willen faciliterend zijn naar wat

er al is. Mocht je ons hierbij willen helpen dan horen we het graag.



Dammas: We zoeken de mensen die zich niet gehoord voelen of zich niet gerepresenteerd voelen in

de politiek.

Mirte: Het gaat over het bijdragen aan de wijk.

Dammas: Als je zo’n buurtnetwerk hebt gebouwd zijn de lijntjes tussen GL en de burgers korter.

Fenna: Misschien kan je iets doen met energiearmoede. Mensen willen graag gehoord worden over

dit onderwerp.

Marius: Het is wel belangrijk om iets te kunnen bieden aan de mensen, enkel een luisterend oor maar

geen antwoorden biedt geen perspectief.

Mirte: Wij zijn de handen die helpen bij het opzetten en uitvoeren van initiatieven, maar wij moeten

niet gaan agenderen

Marius: De informatie die uit de organisers events zijn gekomen komt niet op de juiste plek terecht bij

de sdc leden, hier actiepunt!

Kasco

Ruud: Het verslag stond op de website. In 2021 is er veel geld overgebleven, dit is te verklaren door

corona. Zoomsessies kosten niets, een fysieke vergadering wel. Voor het organiseren van een

eventueel politiek café is geld beschikbaar.

Jurgen: Als er geen bezwaren zijn stellen we bij deze graag de jaarrekening vast.

Yvette: Er is wel heel veel geld over, ik wil graag het bestuur oproepen om hier hele toffe dingen mee

te gaan doen.

Anneke geeft een update uit de fractie

Anneke: De nieuwe fractie is aan de slag gegaan en heeft ondersteuning van Thamar en Tirza. Het is

puzzelen om uit te zoeken wat er nodig is en wat we fysiek voor elkaar kunnen krijgen, maar ook hoe

wij ons profileren tov andere partijen. Ik heb de eerste periode het voorzitterschap van de commissie

gedaan. Het is spannend wat de nieuwe mensen inbrengen maar dat gaat eigenlijk heel goed en

iedereen heeft zijn plek gevonden. Ik nodig iedereen van harte uit om een keer een vergadering bij te

wonen.

Iris: Ik werk bij het Rode Kruis en vanuit die invalshoek kan ik beamen dat er een vrijwilligerstekort is.

Ik houd mij bezig met armoede, vluchtelingen, onderwijs en het Westerpark. Het is een leuke

uitdaging, we zijn zoekende in de dynamiek met andere partijen. Ik ben blij met Fennas initiatieven

mbt armoede, ik ben bezig met menstruatiearmoede, nav een collega uit Zuid-Oost die daarmee is

begonnen.

Tsi Kwan: Ik ben blij dat ik mij als sdc lid kan inzetten voor duurzaamheid, ik houd mij hiermee bezig

en ben bezig met discriminatie en inclusiviteit. LHBTI community meldingsbereidheid vergroten en

veiligheid voor de community verbeteren. Je hoort als SDC lid veel persoonlijke verhalen en ik vind

het mooi dat ik écht iets voor deze mensen kan betekenen.



Thamar: Ik was nr 5 op de lijst en we hebben 4 zetels. Ik ben fractievertegenwoordiger. Ik heb geen

stemrecht, maar ik mag wel inspreken. Ik lees de stukken mee en zet mijn tanden hier graag in. Dit

doe ik in samenwerking met de sdc leden.

Tirza: Ik ga een kijkje in de keuken geven op Instagram en Facebook, dus volg ons. Op deze manier

kan iedereen ons beter volgen en begrijpen. Organisers, kom ook naar ons met de informatie die

jullie opdoen.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Jurgen: Ruud stelt zich opnieuw verkiesbaar, de overige bestuursleden trekken zich terug. Wij hebben

nieuwe kandidaten die zich nu kunnen voorstellen.

Eco: Ik ben kandidaat voorzitter. Ik vond het spannend dat ik gevraagd werd omdat bijna het hele

bestuur stopt. Ik heb mij bezig gehouden met internationaal armoede/milieubeleid maar daarmee

viel de binding met de buurt weg. Ik zou dit graag invullen door als voorzitter aan de slag te gaan.

Sabine: Ik ben kandidaat secretaris. Ik studeer en werk bij PAX. Ik ben landelijk actief geweest bij

DWARS maar wil graag wat meer lokaal actief zijn en mij inzetten voor een actief en aanwezig

bestuur.

Veerle: Ik ben kandidaat algemeen bestuurslid. Ik werk in marketing. Ik zocht iets lokaals, en ging Huis

aan huizen. Dit vond ik erg leuk en wil graag actiever deelnemen.

Marius: Ik ben kandidaat algemeen bestuurslid. Ik ben twee en een half jaar organiser geweest, wat ik

met zeer veel plezier heb gedaan. Na twee campagnes lijkt het mij leuk om mij op een andere manier

in te zetten. Ik denk dat ik een goede koppeling kan maken tussen de organisers en het bestuur. Ik

ben ook de voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid.

Ruud: Ik ben kandidaat penningmeester. Ik ben nu twee jaar penningmeester en vond dit erg leuk,

maar door corona heb ik niet het gevoel dat ik echt heb mogen proeven van bestuursschap. Ik vind

duurzaamheid erg belangrijk en wil aandacht gaan besteden aan de energiearmoede.

Jurgen: Twee leden voor de stemcommissie nodig. Jaël en Christine bieden zich aan. Er kan nu

gestemd worden.

Christine: Er hebben 22 mensen gestemd. Eco, Marius en Sabine zijn met 22 stemmen gekozen. Ruud

is herkozen met 20 stemmen vóór, 1 onthouding en 1 blanco, Veerle is gekozen met 20 stemmen vóór

en 2 blanco.

Jurgen: Gefeliciteerd aan de nieuwe bestuursleden.

Afscheid vorig bestuur

Eco: Ik wil als nieuwe voorzitter graag het oude bestuur bedanken.

Voorzitter sluit de vergadering


