
 

 

Algemene Afdelingsvergadering D66 Eindhoven 
Notulen 
 
Datum vergadering : 30 januari 2020 
Locatie : Usine, Eindhoven 
Aanvang : 20:30 uur 
Status document : Concept ter goedkeuring door de eerstvolgende AAV 
Technisch voorzitter : Peet van de Loo 
Aanwezige leden : Betty van Geel, Chris Dams, Hans Sprong, Ivo Henckens, John 

Lippinkhof, John Versluis, Jorien Migchielsen, Joris Hetterscheidt, 
Lidwina Owusu Ansah, Loek van Dootingh, Marco van Dorst, Rob 
Toirkens, Robin Verleisdonk, Rogier Verkroost, Sjef de Wit, Sjoerd 
Manschot, Tom Brouwers, Truus Versluis, Volkan Memis, Wim de Wert 

Gasten : Bas Werker (Tilburg), Carly van den Akker (Meijerijstad), Laura van Dijk 
(LaBu), Maarten Maresch (Meijerijstad), Ton van Vlerken (Son) 

 
  
1. Opening en mededelingen 
Technisch voorzitter Peet van de Loo opent de vergadering en geeft een toelichting op de agenda. 
 
 
2. Vaststellen van de notulen van de AAV dd. 18 april 2019 
De notulen van de AAV van 18 april 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
3. Financiën 2019 en Begroting 2020 
Interim penningmeester Sjef de Wit geeft een toelichting op de: 
• Winst & Verliesrekening 2019  
• Balans per ultimo 2019 
• Begroting 2020 

Bij het toelichten van de balans komt de verhouding tussen de algemene reserve en de 
verkiezingsreserve ter sprake. Sjef geeft aan dat het de afgelopen jaren gebruikelijk was om voor 
ongeveer één verkiezing vooruit een verkiezingsreserve op te bouwen en dat de opbouw van de 
verkiezingsreserve op dit moment achterloop op dit principe. Sjef legt aan de ledenvergadering de 
optie voor om een verschuiving uit te voeren van de algemene reserve naar verkiezingsreserve 
ten bedrage van 3000 euro. Dit voorstel wordt aangenomen. 
 

Voorstel ter stemming Besluit AAV 
In de balans per 31-12-2019 wordt een bedrag van € 3000,- 
overgeheveld de algemene reserve naar de verkiezingsreserve. 

Aangenomen 

De W&V 2019 en de Begroting 2020 worden vastgesteld. Aangenomen 
De ledenvergadering stemt in met de verantwoording over 2019 en 
dechargeert het bestuur voor het in 2019 gevoerde financiële beleid. 

Aangenomen 

De afdracht door politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders 
wordt in 2020 gecontinueerd op €100,- per maand voor fractieleden en 
€300,- per maand voor wethouders. 

 
Aangenomen 

Benoeming van Rob Toirkens en Rogier Verkroost in de kascommissie 
voor boekjaar 2020. 

Aangenomen 



 

 

4. Presentatie van kandidaten voor het bestuur van D66 Eindhoven 
De volgende leden hebben zich verkiesbaar gesteld voor het nieuw te vormen bestuur van D66 
Eindhoven en lichten hun motivatie toe aan de aanwezige leden. 
Algemeen bestuurslid: Chris Dams. 
Penningmeester: Wim de Wert. 
Secretaris: Ivo Henckens. 
Voorzitter: Bas Werker en Sjoerd Manschot. 
 
Aanvullend op zijn persoonlijke motivatie licht Bas nog toe dat zijn kandidaatstelling dateert van 
een moment waarop het nog onzeker was of er überhaupt een kandidaat-voorzitter beschikbaar 
zou zijn voor de afdeling. Bas geeft aan verheugd te zijn dat er met 2 kandidaten voor deze positie 
iets te kiezen valt voor de leden. 
De door de kandidaten geformuleerde motivatie zal ook worden opgenomen in de uitnodiging 
voor de e-voting die ten behoeve van de bestuursverkiezing zal worden verstuurd. 
 
 
5. Toelichting op stemprocedure via e-voting 
Peet van de Loo geeft een toelichting op het verloop van de e-voting voor deze bestuursverkiezing. 
• opening e-voting: maandag 3 februari 2020 om 13:00 uur; 
• sluiting e-voting: maandag 10 februari 2020 om 23:00 uur; 
• informeren van de kandidaten over de uitslag: dinsdag 11 februari 2020; 
• informeren van de leden over de uitslag: woensdag 12 februari 2020. 

 
Fractielid Jorien Migchielsen stelt voor om op woensdag 12 februari een informele borrel te 
organiseren om het nieuwe bestuur succes te wensen. Dit voorstel wordt door de vergadering 
met grote instemming begroet en wordt overgenomen door interim voorzitter John Lippinkhof. 
 
 
6. De binnenstad van Eindhoven  
Peter ter Hark, docent Vastgoedeconomie bij Fontys Hogescholen, presenteert een aantal 
interessante inzichten uit het 2-jarig onderzoeksprogramma “De Ondernemende Binnenstad”. Er 
ontstaat een levendige discussie over wat nu eigenlijk de functie is van een binnenstad, welke 
toekomst retail daarin heeft en of het eigenlijk een probleem is als retailvastgoed in waarde daalt. 
 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Interim voorzitter John Lippinkhof geeft aan dat hij met veel vertrouwen kijkt naar de toekomst 
van D66 Eindhoven. Hij bedankt Peet van de Loo voor haar professionele en prettige 
voorzitterschap van deze AAV en hij bedankt Ivo Henckens voor zijn steun bij een aantal 
praktische afdelingstaken in de loop van 2019. 
Bovendien spreekt John zijn grote waardering uit voor het feit dat Sjef de Wit in 2019 is 
aangebleven als interim penningmester en ook het afgelopen jaar de financiële verslaglegging 
voor de afdeling heeft verzorgd. Het feit dat Sjef de afdeling in totaal zo’n 10 jaar heeft gediend als 
penningsmeester levert hem een daverend applaus op vanuit de vergadering. 
 
Fractievoorzitter Robin Verleisdonk spreek zijn dank uit aan John Lippinkhof die als interim 
voorzitter de afdeling in 2019 naar rustiger vaarwater en naar een nieuwe toekomst heeft geleid. 
 
Peet van de Loo sluit de vergadering en dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en bijdrage. 


