
Notulen gezamenlijk AAV D66 Dongen, D66 Langstraat en D66 Midden-Brabant 

Donderdag 13 oktober 2016, De Moer 

Aanwezig met stemrecht Dongen: Fabian Vink, Henriet Jespers van Dongen, Kees de Jong, Maarten Baijens, 

Marieke Schouten, Martijn Messing, Paulien Trommelen, Yasin Kaplan (8 personen). 

Aanwezig met stemrecht Midden-Brabant: Anneke Dunning, Bas Werker, Berend de Vries, Cees den Teuling, 

Clemens Audenaerd, Jaap van de Groes, Jan Otten (voorzitter deel 2), Jan Stoop, Jorine Vermeulen (notulist), 

Marcel Hol (Penningmeester), Marcelle Hendrickx, Michael Meijers, Mieke Heuvelmans (later, niet meegestemd 

over samengaan van de afdelingen), Peter van Gool, Piet Verheijen, Pieter van Tuijl, Sedi van Loon, Toon van 

Nunen, Wil Tack, Willem Bartelings, Wim Hermans, Wim Koopman (21 personen/22 personen). 

Aanwezig met stemrecht Langstraat: Albert Pols, Femke Dingemans, Kees Koster, Rini van der Laak, Sedat 

Yilmaz, Tamara van Rossum (6 Personen) 

Totaal stemgerechtigden: 36 mensen 

Aanwezig zonder stemrecht: Pieter Lanser, Rik Heijstee, Jan v/d Meer, Letty Demmers (voorzitter deel 1), 

Sabine Andeweg, Pieter Lanser 

 

Het eerste deel van de vergadering wordt voorgezeten door Letty Demmers, voorzitter van 

het landelijke bestuur.  

 

1. Openingstoespraak voorzitter Letty Demmers 

2. Vaststellen agenda 

Agenda vastgesteld. 

3. Notulen AAV D66 Midden-Brabant 23-03-2016  

Notulen 23 april vastgesteld 

4. Mededelingen 

Geen. 

5. Stemmen tot samengaan afdelingen 

a. Afdeling Dongen stemt unaniem (8 stemmen) voor samenvoeging met afdeling 

D66 Midden-Brabant 

b. Afdeling D66 Langstraat stemt unaniem (6 stemmen) voor samenvoeging met 

afdeling D66 Midden-Brabant 

c. Afdeling D66 Midden-Brabant stemt unaniem (21 stemmen) voor samenvoeging 

met a) afdeling D66 Dongen en met b) afdeling D66 Langstraat. 

 

Pauze: Er wordt geproost op deze feestelijke samenvoeging van de drie afdelingen onder 

het mom van: SAMEN STERKER 

 

Het tweede deel van de vergadering wordt voorgezeten door Jan Otten, afdelingsvoorzitter. 

 

6. Wijziging afdelingsreglement D66 Midden-Brabant 

In verband met het samenvoegen van de drie afdelingen zijn er een aantal tekstuele 

wijzigingen op het afdelingsreglement:  

In Artikel 1 wordt na gemeente Hilvarenbeek, de gemeente Dongen, de gemeente 



Waalwijk en de gemeente Loon op Zand toegevoegd. 

In Artikel 2 wordt toegevoegd: 

 Dongen, ’s Gravenmoer, Dongense Vaart, Klein Dongen, ’s Gravenmoerse Vaart 

 Waalwijk, Sprank-Capelle en Waspik 

 Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer 
Aanvullend wordt de AAV gevraagd in te stemmen met het wijzigen van een foutieve 
verwijzing: Pagina 4 Artikel 8, 9.13 lid 4 moet worden 9.14 lid 2.  

Deze wijzigen zijn per acclamatie aangenomen. 
 
7. Verkiezingen twee bestuursleden (2 vacatures en 2 kandidaten) 

a. Verkiezingscommissie bestaat uit Sedat Yilmaz en Piet Verheijen 

b. Kandidaten stellen zich in 1 minuut voor. 

Tamara van Rossum & Marieke Schouten  

c. Uitslag verkiezingen 

Tamara is verkozen als algemeen bestuurslid met 33 stemmen voor, Marieke is 

verkozen als algemeen bestuurslid met 35 stemmen voor. 

8.  Bestuurszaken 

a. Afdelingsvoorzitter Jan Otten stelt alle bestuursleden en hun bijdrage in het 

bestuur voor. Zie ook www.d66middenbrabant.nl  

b. Afdelingsstructuur 

- De nieuwe afdelingsbestuur bestaat uit vier permanente commissies: 

o Ledencommissie 

o Communicatie & campagnecommissie 

o Talent & Opleidingscommissie 

o Programmacommissie 

- Hoe krijgen we de warmte terug in de afdeling? We zijn nu erg technocratisch.  

c. Financiën (Marcel Hol, Penningmeester) 

Realisatie tot en met Q3: er zijn wat achterblijven de inkomsten, voornamelijk op 

het gebied subsidie vanuit landelijk voor opstartende afdelingen zoals Goirle en 

Dongen. Maar ook de ledengroei blijft achter op de verwachting. Doordat er is in 

de verschillende commissies nog voldoende budget aanwezig is, blijft er aan het 

einde van het jaar waarschijnlijk meer geld over dan in eerste instantie is begroot. 

Vraag over de begroting: Welk bedrag is er gereserveerd voor de GR18? 

Reservering GR18 is niet zichtbaar op de dia over de realisatie van 2016. Deze 

cijfers zijn er wel, maar door nieuw beleid kunnen we jullie deze nog niet laten 

zien.  

 

9. Planning GR18  zie prezi presentatie 

Vraag vanuit Heusden; hoe doe je dat als kleine afdeling, hoeveel mensen heb je minimaal 

nodig om al die functies te vullen? Bas Werker (regiovoorzitter): de mensen in die 

commissies hoeven niet per se te komen uit de afdeling, regio kan daarbij kan ondersteunen.  

Marcelle: hoe gaat dit bij andere partijen? 

Sabine (landelijk bureau): spannende procedure omdat het over mensen gaat. Het is vooral 

belangrijk wat we zelf doen. Bas: wij zijn als democratische partij vrij vroeg en opener omdat 

elk lid gelijk is qua invloed en stemrecht.  

 

10. Programmacommissie 

De programmacommissie werkt volgens het Place making model; waarom woon jij in Loon 

op Zand, Tilburg of Biest Houtakker?  

http://www.d66middenbrabant.nl/
https://prezi.com/a-ca1p3tfxbu/road-to-gr18/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Per kwadrant een bijeenkomst houden. Daarna vormen van kleinere werkgroepen die een 

deel-thema uitwerken. De D66 richtingwijzers worden er ook bij betrokken. Op 25 oktober is 

de eerste bijeenkomst in Tilburg en op 27 oktober in Goirle. Ook in Waalwijk wordt een 

bijeenkomst gepland.  

Oproep: we zoeken mensen die willen meedenken over en schrijven aan het 

verkiezingsprogramma. Daarnaast zoeken we ook mensen die organisatorisch willen 

bijdragen aan het regelen van bijeenkomsten. 

Mieke: mogen ook niet-leden input leveren? Jan: ja dat mag.  

Marcelle: Het lijkt bijna een plaatje voor een beleidsplan. Hoe komen we hiermee tot een 

politiekprogramma. 

Michael, we hebben het place make model ook gebruikt bij een onderwerp in Goirle. Er is 

een lapje grond waar nogal gesteggel over is. Wat betekent dit lapje grond voor de sociale 

samenhang? Piet woont vlakbij dat lapje grond het heeft invloed op de veiligheid. Het 

structureert ons denken en geeft geen antwoorden op wat ons D66 standpunt is, maar het 

geeft wel handvatten welke feitelijke informatie je nodig hebt. De richtingaanwijzers kunnen 

dan worden gebruikt ter invulling van het standpunt.  

 

11. Rondvraag 

- 12 november is er vanuit landelijke een in gesprek met actie. Tilburgse fractie 

organiseert een tent activiteit op het Wagnerplein. Wim Koopman is aanspreekpunt 

voor als andere gemeentes iets willen organiseren.  

- Campagnegelden… D66 is misschien niet arm, maar er is wel meer geld nodig voor 

een nog sterkere campagne.  

- Marcelle: Hoe worden AAVs in de nieuwe, geografisch grotere afdeling, 

georganiseerd? 

Jan: we kiezen voor de AAV een locatie die ongeveer in het midden ligt, het moet 

daarnaast ook met het OV bereikbaar zijn. 

- Marieke: we zullen in Dongen blijven vergaderen. Michael: In Goirle hebben we een 

ad hoc commissie en als we in de raad terecht komen en een fractie hebben dan 

wordt deze commissie als het ware opheft. Er blijft dan hopelijk wel een groep actieve 

leden op die zich bezighouden met de voorbereiding op toekomstige verkiezingen.   

- Marcelle: Politiek moet zich verantwoorden naar de leden. Krijgen we straks 

ledenvergaderingen waar dan steeds verschillende fracties aan bod komen?  

Sabine: daar kun je een eigen invulling aan geven, zoals bijvoorbeeld in het Rijk van 

Nijmegen waar ze samenwerken met 7 gemeenten. Daar rouleren ze per AAV.   

- Peter: Wil je een keer snuffelen aan de politiek? Elke dinsdagavond vergadert de 

fractie in Tilburg, kom gerust een keer langs. Je mag je van tevoren aanmelden via 

de fractieondersteuner; fractie@d66tilburg.nl  

- 2 november is er een activiteit rondom de Amerikaanse verkiezingen. Met verbinding 

naar Nederland. Locatie is Tilburg.  

 

  

mailto:fractie@d66tilburg.nl

