
 

 

Algemene Afdelingsvergadering D66 Eindhoven 
Notulen 
 
Datum vergadering : 29 oktober 2020 
Locatie : Online via Zoom 
Aanvang : 20:00 uur 
Status document : Concept ter goedkeuring door de eerstvolgende AAV 
Voorzitter : Sjoerd Manschot 
Aanwezige leden : Ben Eman, Bert van der Moer, Betty van Geel, Chris Dams, Dirk 

Bruinsma, Eliana Tuijn, Gerwin van der Kruis, Hans Sprong, Ivo 
Henckens, Joop Roes, Joost Geertman, Joris Hetterscheidt, Maartje van 
Os, Marco Thijssen, Marco van Dorst, Mariska Machiels, Niek Verdijck, 
Robin Verleisdonk, Rogier Verkroost, Sjanelien Baats, Sjoerd Manschot, 
Suat Kutlu ,Tom Brouwers, Willem Blom, Wim de Wert, Yvonne van 
Otterdijk 

Gasten : Laura van Dijk (Landelijk Bureau D66), Luuk Bressers (aspirant lid) 
 
1. Opening en mededelingen 
Sjoerd Manschot opent de vergadering, heet alle deelnemers van harte welkom en geeft een 
toelichting op de agenda. 
 
2. Toelichting stemprocedure voor deze AAV 

Ivo Henckens geeft een toelichting op de voorgestelde stemprocedure voor deze AAV, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de polling functie in Zoom. De AAV gaat akkoord met deze wijze van 
stemmen voor deze AAV. 
 
3. Vaststellen van de notulen van de AAV dd. 30 januari 2020 
De notulen van de AAV van 30 januari 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Vaststellen Afdelingsreglement D66 Eindhoven 29-10-2020 
In oktober 2020 verloopt de geldigheidstermijn van het huidige afdelingsreglement van D66 
Eindhoven. Het bestuur stelt voor per 29 oktober 2020 een nieuw afdelingsreglement in te 
stellen, zoals in concept aan de leden ter beschikking gesteld op 8 oktober 2020. Dit voorgestelde 
afdelingsreglement volgt het format zoals aangereikt door het Landelijk Bureau van D66. 
De AAV stemt unaniem in met het instellen van dit nieuwe afdelingsreglement per 29 oktober 
2020. 
 
5. Algemeen Bestuurslid – presentatie Mariska Machiels 
Sjoerd Manschot geeft aan hoe de taken in het afdelingsbestuur verdeeld zijn en waarom dit heeft 
geleid tot uitbreiding van het bestuur met de positie van Algemeen Bestuurslid. 
Mariska Machiels presenteert zich als kandidaat voor deze functie en licht haar competenties en 
motivatie toe aan de aanwezige leden. 
Middels een digitale stemming via Zoom wordt Mariska Machiels met algemene stemmen 
benoemd in de functie van Algemeen Bestuurslid met ingang van 29 oktober 2020. 
 
 
  



 

 

6. Presentatie van de tijdlijn naar de GR22 
Ivo Henckens geeft een toelichting op de voorgestelde planning in 2021 met betrekking tot de 
opening en sluiting van de kandidaatstellingen en stemmingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2021. 
Vanuit de leden komen een aantal suggesties met betrekking tot: 
• het iets naar voren halen van de kandidaatstelling voor raadsleden, zodat er een tijdsbuffer 

ontstaat voor het geval een digitale stemming onverhoopt technische problemen ondervindt; 
• het voorbereiden van een algemeen statement voor de pers bij het uitbrengen van het 

lijstadvies; 
• het vooraf duidelijk communiceren van alle voor lijsttrekkers en kandidaten relevante 

procedures en openings- en sluitingsdata van kandidaatstelling. 
Ivo Henckens zegt toe deze suggesties in overleg met het bestuur te zullen verwerken in het 
concept deelnamebesluit dat aan de leden ter instemming wordt voorgelegd in de Algemene 
Afdelingsvergadering op 22 januari 2021. 
 

7. Conceptprofiel Raadslid en conceptprofiel Lijsttrekker GR22 
Sjoerd Manschot geeft een korte toelichting op de conceptprofielen voor Raadslid en Lijsttrekker, 
zoals in concept ter beschikking gesteld aan de leden op 8 oktober 2020. 
Feedback vanuit een deel van de leden is dat de profielen redelijk algemeen zijn, niet al te 
onderscheidend zijn en dat het uitdragen van het vastgestelde verkiezingsprogramma niet 
duidelijk wordt benoemd. Ook wordt geopperd om nadrukkelijker in te bouwen in het profiel dat 
kandidaten competenties hebben in specifieke domeinen waar Eindhoven voor grote uitdagingen 
staat. 
Naar aanleiding van de bepaling dat een kandidaat “minimaal 6 maanden lid dient te zijn van D66” 
wordt de suggestie geopperd om dit te vertalen in een concrete datum, teneinde mogelijke 
misverstanden hierover uit te sluiten. 
Sjoerd Manschot geeft aan dat het bestuur openstaat voor concrete tekstsuggesties op de 
profielen. Het bestuur zal dit faciliteren in aanloop naar de AAV op 22 januari 2021, waar de AAV 
de definitieve profielen gaat vaststellen. 
 
8. Toelichting op de verscheidene commissies voor GR22 
Sjoerd geeft een toelichting op de rol en verantwoordelijkheid van verscheidene commissies: 
 

Benoemd door de AAV Verkiezingscommissie (VC) 
Lijstadviescommissie (LAC) 
Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) 

Benoemd door het bestuur Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 
 
De beoogde verkiezingsprogrammacommissie heeft een eerste bijeenkomst gehad, een update 
vanuit de VPC volgt bij agendapunt 10.  
Sjoerd roept de leden op om zijn of haar belangstelling voor een commissie kenbaar te maken bij 
het bestuur. 
 
9. Discussie over de structuur van de Lijstadviescommissie 
Chris Dams presenteert een voorstel om de Lijstadviescommissie op de volgende wijze samen te 
stellen: 

• In totaal 3 leden: 1 lid uit het afdelingsbestuur van D66 Eindhoven, 2 commissieleden met 
ervaring in de politiek. 

• De verkozen Lijsttrekker neemt niet plaats in de Lijstadviescommissie. 
• De lijsttrekker en de afdelingsvoorzitter van D66 Eindhoven (indien geen lid van de LAC) 

kunnen op initiatief van de LAC om advies worden gevraagd. 
 



 

 

Argumenten om de lijsttrekker niet op te nemen als lid van de LAC: 
• bescherming lijsttrekker; 
• waken voor mogelijke vriendjespolitiek; 
• waken voor dynamiek in fractie. 

 
Dit voorstel wekt weinig discussie op en lijkt op steun te kunnen rekenen bij veel van de 
aanwezige leden. 
 
Hans Sprong brengt een suggestie in waarbij de kandidaten samen fungeren als 
Lijstadviescommissie, met als opdracht in onderling overleg, en onder begeleiding van een 
bekwaam facilitator, op eigen kracht te komen tot een lijstvolgorde. Het voorstel wordt gezien als 
democratisch vernieuwend, maar ook als ambitieus voor de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen. Hans Sprong zegt toe dat hij het voorstel verder zal uitwerken en zal 
delen met het bestuur.  
 
Het bestuur zegt toe de inzichten uit dit agendapunt mee te nemen bij het opstellen van een 
concept instellingsbesluit voor de Lijstadviescommissie dat aan de leden ter instemming wordt 
voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering op 22 januari 2021. 
 
10. Terugkoppeling vanuit de beoogde verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 
Yvonne van Otterdijk geeft namens de beoogde VPC een toelichting op het plan van aanpak. 

• De VPC is benoemd door het bestuur: 
o Yvonne van Otterdijk (vz) 
o Marco van Dorst 
o Robin Verleisdonk 
o Joris Hetterscheid 
o Chris Dams 

• Er zijn werkgroepen gevormd die nog ingevuld moeten worden; 
• Donderdag 5 november is de volgende vergadering van de VPC. 

 
11. Woord vanuit de politiek 
Robin Verleisdonk geeft een uitvoerige toelichting op de standpunten, werkzaamheden en 
resultaten van de fractie in de afgelopen maanden. Robin geeft aan dat korte video’s in de maak 
zijn waarin alle fractieleden ook nog terugblikken op de eerste helft van de raadsperiode. 
 
12. Update over verscheidene TK21 campagne-activiteiten in NL 
Laura van Dijk geeft een toelichting op een aantal landelijke ontwikkelingen. De verkiezing van 
Sigrid Kaag als lijsttrekker heeft landelijk geleid tot een zeer duidelijke groei in het ledenaantal 
richting 27.000 leden. 
De belangstelling voor een plek op de kieslijst voor de Tweede Kamer is met circa 200 kandidaten 
historisch hoog. Op dit moment zijn de voorbereidingen rondom een lijstadviescommissie in volle 
gang. Op verscheidene plekken in Nederland worden inmiddels ideeën uitgewerkt en opgestart 
voor de campagne voor de tweede-Kamer verkiezingen in maart 2021. 
 
13. Rondvraag en sluiting  

Sjoerd Manschot dankt alle deelnemers voor hun actieve deelname en voor hun volharding tot het 
einde van deze relatief lange AAV en sluit de vergadering. 
 


