
Notulen AAV Midden Brabant: woensdag 10 april 2019, aanvang 20.00 

uur  

De Nieuwe Vorst, Willem II-straat 49, 5038 BD Tilburg 

 

Agenda: 

1. Opening 

De voorzitter, Mieke Heuvelmans, opent de vergadering. Er zijn geen voorstellen van 

stemgerechtigde leden tot aanpassen of aanvullen van de agenda door het bestuur ontvangen. De 

agenda wordt daarom vastgesteld zoals in de uitnodiging voor deze AAV beschreven. Er wordt een 

verkiezingscommissie benoemd door de AAV. 35 leden zijn aanwezig. 

2. Notulen AAV 12 september 2018 

De notulen van de voorgaande AAV van 12 september 2018 worden kort doorgenomen en 

vervolgens vastgesteld door de AAV. 

3. Mededelingen bestuur 

De AAV stond eervol stil bij het overlijden van een bijzonder D66-lid, Ellie van Luijk – van Reedt 

Dortland. Zij overleed op 24 maart 2019 op 89-jarige leeftijd. De voorzitter somt op welke activiteiten 

Ellie heeft verricht tot hoge leeftijd voor de partij. De voorzitter had haar nog vrij recent bezocht. 

Met een minuut stilte stond de AAV stil bij haar overlijden. De AAV wenst de nabestaanden veel 

sterkte met het verlies.  

4. Financiën: balans 2018, begroting 2019 en specificatie 2019 – besluitvormend 

De penningmeester ligt de balans 2018, begroting 2019 en specificatie van dit jaar toe. Een van de 

voorstellen is om elke fractie een aanvullend fractiebudget toe te kennen. Dit budget wordt beheerd 

door de penningmeester van de afdeling. Fracties kunnen na eigen inzicht voorstellen doen om 

vanuit dit budget hun taak als fractie (verder) te verbeteren. Na enkele toelichtende vragen wordt 

besloten om de concept begroting conform het voorstel vast te stellen. Nadat de 

kascontrolecommissie haar werk heeft kunnen doen, verwachten we dat de volgende ALV décharge 

over 2018 zal kunnen worden verleend. 

5. Voorstel toevoegen bestuurslid communicatie – besluitvormend 

Er wordt uitgelegd dat het bestuur na het openen van de vacature voor een secretaris heeft besloten 

om ook een bestuurslid communicatie toe te voegen aan haar bestuur. Vandaar dat op de agenda 

staat om twee kandidaat bestuursleden te benoemen. De AAV gaat akkoord met het voorstel om het 

bestuur uit te breiden met een bestuurslid communicatie. 

  



6. Stemming bestuursleden 

Er is één kandidaat bestuurslid communicatie: Shabnam Noorzy en één kandidaat bestuurslid met de 

functie secretaris: Jakob Borgesius. Na een korte speech en de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen aan ieder van de kandidaten, gaat de AAV over tot de verkiezingen. De verkiezingscommissie 

deelt stembiljetten uit en telt de stemmen. 

7. Pauze (stemmen tellen) 

8. Uitslag verkiezing bestuursleden. 

Beide kandidaten worden door de AAV gekozen tot bestuurslid respectievelijk: Communicatie en 

Secretaris en door de AAV benoemd. Van Tamara van Rossum neemt de AAV als secretaris afscheid 

en dankt haar voor inzet voor onze afdeling. Tamara wordt bestuurslid van de Regio Noord-Brabant. 

De AAV wenst Tamara succes met deze nieuwe uitdaging. 

9. Fractievoorzitters afdeling D66 Midden Brabant geven een beeld van de stand zaken in hun 

gemeente 

De voorzitter bevraagt de fractievoorzitters op de duurzaamheidsplannen van verschillende 

gemeenten en welke bijdrage D66 heeft geleverd ten behoeve van dit streven. Ook de leden van de 

AAV stellen vragen aan de fractievoorzitters over de ontwikkelingen. 

10. Rondvraag 

Toon stelt de vraag of er n.a.v. de campagne strategie nog overleg is geweest vanuit het bestuur met 

de Tilburgse fractie. De voorzitter beantwoordt de vraag. 

Sluiting. 


