


Agenda 10 oktober
1. Opening en vaststelling agenda
2. Binnengekomen stukken

○ Brief Marco van de Goolberg

3. Notulen en actiepunten vorige vergadering
4. Toelichting afdracht landelijk
5. Bestuursverkiezing 12 december 2019
6. Wat speelt er in het college?
7. Wat speelt er in de raad?
8. Permanente campagne commissie
9. Rondvraag

10. Vaststelling volgend overleg en sluiting

Aansluitend napraten met een drankje



Toelichting afdracht 
➔ Geld is bedoeld voor een eventuele 

afvloeiingsregeling
➔ Elke afdeling wordt gevraagd een steentje 

bij te dragen
➔ Het % is gelijk, bedrag afhankelijk van de 

reserve
➔ Er is van een ‘gewogen gemiddelde’ 

uitgegaan
➔ Congres keurt dit voorstel goed. Het 

bestuur adviseert voor te stemmen
➔ Voorstel 1 van 3



Voor ons? 

Link naar congresstukken
https://d66.nl/congres-110/

https://d66.nl/congres-110/amendementen-congres-110/


Bestuursverkiezing
Voorzitter John Borsboom december 2019 Niet herkiesbaar
Secretaris Laura Waalboer december 2020
Penningmeester Patrick van Heijningen november 2021
Lid Patrick Oudhuis november 2021

★ Alle leden worden na deze ALV op de hoogte gebracht.
★ Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij het secretariaat. 
★ Alle kandidaten mogen zich voorstellen in een nieuwsbrief. 
★ Vragen kunnen voorafgaand aan de verkiezing persoonlijk gesteld worden.
★ Alleen aanwezige leden op de ALV van 12 december mogen stemmen (of iemand machtigen die 

aanwezig zal zijn).



Wat speelt er in de raad?
✔ Terugblik zomernota

Fractiedag 31 augustus jl

Rondvraag inz taalgebruik APV

Schriftelijke vragen Ziekte van Weil



Wat speelt er in de PCC?
PCC per activiteit inrichten

Activiteiten gebaseerd op 3 pijlers:

● Maatschappelijke betrokkenheid

○ Valentijnsprijs

○ NL Doet

○ Samenwerking met organisaties

● Campagne

○ Zichtbaarheid

● Leden (voor leden)



Wat speelt er in de PCC (2)?
● Leden (voor leden)

○ Pasta and Politics

○ Trainingen voor leden

■ Debating, Social Media, Arbeidsmarkt

○ Themabijeenkomsten (met spreker)

■ WMO

■ Ouder worden in Schiedam

○ Bedrijfsbezoek



Deze activiteiten zijn bedoeld voor, met en 

door de leden 

Hoe kijkt u naar deze activiteiten: voorzien 

deze voorgestelde activiteiten in uw behoefte 

als lid van D66 Schiedam?



Rondvraag & Sluiting
✔ Noteer alvast in uw agenda

○ donderdag 12 december 2019

■ Bestuursverkiezing

■ Voorlopige jaarrekening

■ voorlopige begroting


