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D66 AFDELING NOF

Verslag Algemene Afdelingsvergadering NOF
Donderdag 22 november 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), Jaap
Hoekman (Algemeen bestuurslid) Jeffrey Moltmaker (Algemeen bestuurslid), Jente Koopmans
(Al;gemeen bestuurslid), Leo Groen, Sieger Jan Cuperus, Sjuk Siegersma.
Afwezig met kennisgeving: Anne Hekkema, Erwin Duursma, Jelle Arjaans, Magda Berndsen.
Gast: Maarten Noorman (docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen en debat
professional).

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Harry Berndsen. Hij heet
ieder van harte welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt aangevuld met de punten “ontwikkelingen T-Diel” en
“kascommissie. Deze worden bij e mededelingen behandeld.
3. Mededelingen
•

ontwikkelingen T-diel
Gezien de publicaties in de media, wordt gevraagd naar de situatie van ons
raadslid in T-diel. Erwin Duursma. Namens het bestuur licht de voorzitter toe
dat Erwin inmiddels weer thuis is en in afwachting is van de uitkomst van het
onderzoek. De vergadering dringt erop aan dat het bestuur zo spoedig
mogelijk hierover naar buiten communiceert. Op vrijdag 23 november zal de
voorzitter met Erwin contact hebben. Daarna stelt het bestuur de
berichtgeving naar buiten vast en wordt deze verspreid naar de leden, via de
website en naar de media.
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•

Kascommissie
In de AAV van 6 september 2018 zijn Anne Hekkema en Onno Loonstra tot
kascommissie benoemd voor de voorjaars AAV van 2019. Onno heeft
aangegeven zich terug te trekken. De vergadering benoemt met genoegen
Sieger Jan Cuperus als lid van de kascommissie.

4. Vaststelling verslag AAV d.d. 6 september 2018.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Benoeming Jeffrey Moltmaker en Jente Koopmans tot bestuurslid D66
afdeling NOF.
Met één blanco stem en de overigen voor worden Jeffrey en Jente tot
bestuurslid benoemd.
6. Vaststelling begroting 2019
Na een toelichting door de plaatsvervangend penningmeester Alexander Buist
en na beantwoording van de vragen wordt de begroting 2019 met algemene
stemmen goedgekeurd met dank aan Alexander.
7. Debat
Recent heeft het bestuur een zogenoemd “Position Paper” opgesteld en aan
alle leden verzonden. Deze notitie is een eerste aanzet om tot
gezichtsbepalende D66 standpunten voor de komende vier jaar in de regio
Noord-oost te komen. Besloten is om voor deze AAV een eerste debat over
de notitie te houden. Jeffrey heeft voor deze gelegenheid een professionele
debater, Maarten Noorman, uitgenodigd. Maarten wordt van harte welkom
geheten. Met als uitgangspunt onze kernwaarden zelfbeschikking,
rechtvaardigheid, solidariteit en controle van de macht, geeft Maarten
leiding aan het debat over stellingen die gaan over Democratie, de benoemde
burgemeester, het gemeentelijk raadgevend, correctief en bindend
referendum en een transparantie gemeentelijke informatievoorziening aan de
burgers. E.e.a. leidt tot een levendig debat over het gedachtegoed en het
bestaansrecht van onze partij en leidt zonder meer tot aanscherping van onze
position paper. De vergadering spreekt de verwachting uit dat meerde
discussie/debat sessies in 2019 zullen volgen.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, met dank aan ieder en een
bijzonder woord van dank aan Maarten, de vergadering.

