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concept

                               D66 AFDELING NOF

             Verslag Algemene Afdelingsvergadering NOF

                             Woensdag 7 februari 2018, aanvang 20.00 uur

Locatie: Hotel-Café Dûke-Lûk, de Wal 13, 9269 RA Feanwaldsterwal (Veenwouden)

Aanwezig: Alexander Buist(ledenwerving/communicatie),  Harry Berndsen (voorzitter), Douwe 
van der Meer, Jaap Hoekman,  Roel Toering (penningmeester), Sietze de Kievit,                           
Trudy Swart-Larooij.

Afwezig met kennisgeving: Anne Hekkema, Bientje Doornbos, Erwin Duursma, Magda 
Berndsen, Onno Loonstra, Sieger Jan Cuperus, Theo Jansma.

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Harry Berndsen. Hij heet 
ieder van harte welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt met aanvulling van het punt 'besluit mandaat aan het 
bestuur om lijstduwers toe te voegen', vastgesteld

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. Op voorstel van Sietze de Kievit wordt besloten 
nader kennis met elkaar te maken.

4. Vaststelling verslag AAV 17 juli 2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Besluitvorming en planning GR verkiezingen Noardeast-Fryslân

Op 20 december 2017 hebben de in de AAV aanwezige leden van de DFK 
gemeenten unaniem besloten zelfstandig aan de GR verkiezingen Noardeast-
Fryslân van 21 november 2018 deel te nemen. Besloten werd om in de AAV 
van 7 februari 2018 de vereiste uitvoeringsbesluiten conform de artikelen 6.12 
en 6.13 van het HR te nemen.
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functieprofiel GR kandidaten en kandidaat lijsttrekker

De voorliggende profielen worden als basis voor de aan de kandidaten te 
stellen eisen goedgekeurd. Besloten wordt dat t.b.v. de werving van de 
kandidaten een meer wervende en compacte tekst door Roel Toering zal 
worden opgesteld. Jaap Hoekman fungeert als kritisch meelezer. actie 

tijdpad interne verkiezingen

De vergadering neemt de volgende besluiten over het tijdpad:

opening kandidaatstelling lijsttrekker 24 maart 2018

sluiting kandidaatstelling lijsttrekker 21 april 2018

opening (digitale stemming lijsttrekker 28 april 2018

sluiting (digitale) stemming lijsttrekker 12 mei 2018

opening kandidaatstelling overige kandidaten 12 mei 2018

sluiting kandidaatstelling overige kandidaten  9 juni 2018

opening (digitale) stemming overige kandidaten 16 juni 2018

sluiting (digitale) stemming overige kandidaten 30 juni 2018

het minimaal aantal ondersteuningsverklaringen voor het lijsttrekkerschap 

wordt gesteld op: 3

het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de 
overige kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst wordt 

gesteld op: 0%

het maximaal aantal kandidaten dat op de kandidatenlijst wordt geplaatst         

is: 25

besluit AfdelingsVerkiezingsCommissie (AVC)

In de AAV van juli 2017 is besloten om Alexander Buist, Jaap Hoekman en 
Roel Toering tot leden van de AVC te benoemen. Vanwege de 
oververtegenwoordiging vanuit het bestuur en mogelijke deelname aan het 
verkiezingsproces treden resp. Roel Toering en Jaap Hoekman terug. Met 
dank voor hun inspanningen om de GR verkiezingen voor T-Diel op de juiste 
wijze te laten plaatsvinden. Op voorstel van het bestuur besluit de vergadering
Alexander Buist tot voorzitter van de AVC te benoemen. Het bestuur wordt 
gemachtigd de overige AVC leden te benoemen.
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Lijstadviescommissie (LAC) en afdrachtregeling

Ter voorbereiding van de GR verkiezingen T-Diel heeft besluitvorming op de 
punten reeds in de AAV van juni 2017 plaatsgevonden.

6. Jaarrekening 2017

Door een misverstand zijn de benodigde stukken niet op tijd verstuurd. 
Bovendien ontbreken de beide kascommissieleden op de vergadering. Gelet 
op e.e.a. wordt besloten dit agendapunt voor de e.v. AAV te agenderen.

7. Mandaat voor het bestuur om lijstduwers aan de kandidatenlijst toe te 
voegen.

De vergadering besluit het bestuur betreffende de plaatsing van lijstduwers op
de kandidatenlijst te mandateren.

8. Stand van zaken GR verkiezingen T-Diel

Op alle fronten is inmiddels veel werk verzet en ook met het oog op de 
noodzakelijke formele (Kieswet) activiteiten ligt T-Diel op koers.

9. sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, met dank aan ieder, de 
vergadering.


