
 

 

Algemene Afdelingsvergadering D66 Eindhoven 
Notulen 
 
Datum vergadering : 4 juni 2021 
Locatie : Online via Zoom 
Aanvang : 20:00 uur 
Status document : Concept ter goedkeuring door de volgende AAV 
Voorzitter : Sjoerd Manschot 
   
 
1. Opening, agenda, stemprocedure 
Sjoerd Manschot opent de vergadering, heet alle deelnemers van harte welkom en geeft een 
toelichting op de agenda en op de stemprocedure tijdens deze online vergadering: 
• stemgerechtigde deelnemers aan deze online bijeenkomst hebben een “+” voor hun naam. 
• bij de start van een stemming worden gasten zonder stemrecht tijdelijk in de wachtruimte 

geplaatst, stemmen is voor hen niet mogelijk. 
 
 
2. Vaststellen van de notulen van de vorige AAV 
De notulen van de AAV van 22 januari 2021  worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
3. Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 
Sjoerd Manschot open dit agendapunt met de verdrietige mededeling dat onze penningmeester 
Wim de Wert, vanwege persoonlijke omstandigheden van medische aard, heeft moeten besluiten 
om zijn rol als penningmeester van D66 Eindhoven met onmiddellijke ingang neer te leggen. Om 
die reden zal Sjoerd dit agendapunt toelichten. Verscheidenen leden in de vergadering spreken 
hun waardering uit voor Wim’s inzet als penningmeester. 
 
De kascommmissie voor boekjaar 2020 bestond uit Rob Toirkens en Rogier Verkroost. Rogier 
brengt verslag uit van de over boekjaar 2020 uitgevoerde controle. Rogier geeft aan dat tijdens de 
controle alle gevraagde gegevens beschikbaar waren en dat de administratie uitstekend in orde 
was. 
 
Sjoerd geeft een toelichting op de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2021. Hierop volgende 
enkele vragen: 
• over de betekenis van de post “bijdrage politiek vertegenwoordigers”  >> dit is de afdracht 

door raadsleden van 100 euro per maand vanuit hun vergoeding als raadslid; 
• over de verlaging van het begrootte bedrag voor opleidingen van 1000 naar 700 euro >> 

verlaging is ingegeven omdat 700 euro meer in lijn ligt met de realisatie in 2020; 
• is de begroting van 1100 euro voor de post “van het hoofdbestuur” niet te laag ingeschat, 

wetende dat dit is gebaseerd op een bijdrage per lid, en dat het ledenaantal in Eindhoven 
groeit? >> terechte opmerking, het begrootte bedrag is vastgesteld op een moment dat de 
ledengroei door het Kaag-effect nog niet zo zichtbaar was. Daardoor is er een verhoogde kans 
dat we voor deze begrotingspost een meevaller gaan zien in de realisatie. 

 
Sjoerd Manschot vraagt wie van de aanwezige leden bereid is om zitting te nemen in de 
kascommissie voor boekjaar 2021. Eliana Tuijn vraagt aandacht voor het vooraf op de agenda 
publiceren en openstellen van een dergelijke positie voor alle leden. Het bestuur zegt dit toe. 
De leden Debbie Jarec en Jessica van Eijs stelling zich beschikbaar voor de kascommissie 2021. 



 

 

 

Voorstel ter stemming Besluit AAV 

De Jaarrekening 2020 en de Begroting 2021 worden vastgesteld. Aangenomen 

De ledenvergadering stemt in met de verantwoording over 2020 en 
dechargeert het bestuur voor het in 2020 gevoerde financiële beleid. 

Aangenomen 

De afdracht door politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders 
wordt in 2021 gecontinueerd op €100,- per maand voor fractieleden en 
€300,- per maand voor wethouders. 

 
Aangenomen 

Benoeming van Debie Jarec en Jessica van Eijs in de kascommissie voor 
boekjaar 2021. 

Aangenomen 

 
 
4. Wethoudersadviescommissie (WAC) 
Sjoerd geeft een toelichting op het concept instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie (WAC) 
dat in concept was opgenomen in de agenda voor deze ledenvergadering.  
Belangrijkste punten: 
• het advies van de WAC is niet bindend; 
• het advies wordt na de verkiezingen mondeling  toegelicht aan de nieuw verkozen fractie; 
• het bestuur wordt gemachtigd uiterlijk eind 2021 bij voorkeur 3 en maximaal 4 leden in de 

wethoudersadviescommissie te benoemen. 
De ledenvergadering stemt in en stelt het instelingsbesluit wethoudersadviescommissie vast. 
 
 
 
5. Rondvraag en sluiting  

Sjoerd dankt de deelnemers voor hun actieve deelname en nodigt allen uit voor het vragenuurtje 
met kandidaat lijsttrekkers Chris Dams en Jorien Migchielsen, aansluitend aan deze 
ledenvergadering. 


