Verslag AAV 23 maart 2018
Locatie: Dordtse Vrije School
Aanwezig bestuur: Rudolf Wessels (Voorzitter), Cindy Boogaard (Vice-voorzitter),
Sophie Eikelenboom (penningmeester), Maaike Haasnoot (bestuurslid), Marlies
Hombergen (bestuurslid)
Aanwezig leden: Mathijs Kramer, Johan Reumers, Arjan Hamberg, Marcel Rijken, Kevin
Noels, Johan Borsten, Judith Jansen, Jorg Beijer, Nelleke de Smoker, Eelco de Vos, Karin
Castelijn, Maarten Van Hemel, Daan Raggers, Karin Tempelaar, Durk Jan Tabak, Osman
Bosuguy, Isabel Elias, Korrie Louwes, Bert Veerman Dirk Loekemeijer, Klaas Langerak,
Maurits Visser, Evelyn Schellekens, Kors Hofman, Jeroen Sorbi, Kees Dijkman
Afwezig mkg: Jeroen van Meel, Paul Tiebosch, Bill Hermsen, Ahmet Polat
Gast: Korrie Louwes
1. Opening en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld. Het bestuur bedankt de verkiezingscommissie. De
scheidende fractieleden worden ook bedankt, hier komt het bestuur later uitgebreid op
terug.
Arjen Hamberg roept op om afspraken te maken over de wijze waarop we spreken over
de verkiezingsuitslag. Hier komt het bestuur later in de AAV op terug.
Kevin Noels bedankt de campagnecommissie en alle vrijwilligers voor hun inzet, die
geleid heeft tot het bijzonder goede resultaat. Jorg Bijer bedankt ook de fractie, het
bestuur en de vrijwilligers voor hun inzet. Durk Jan Tabak vraagt iedereen die heeft
bijgedragen aan de campagne een bedankje mee naar huis te nemen.
2. Vaststelling verslag vorige AAV
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Duiding van de verkiezingsuitslag
Er worden spelregels voor de discussie afgesproken. Er wordt elkaar de ruimte geven
om de uitslag te duiden, maar wel met argumenten en door het bij jezelf te houden.
Arjen Hamberg vult aan dat luisteren belangrijk is, er geen monopolie op de waarheid
ligt en er vanavond vertrouwelijk gesproken kan worden. Johan Reumers wil aanvullen
dat er in verband met de vertrouwelijkheid niet alles genotuleerd hoeft te worden,
alleen de uitkomst van de discussie.
De gevoerde discussie is vertrouwelijk.
Afgesproken wordt dat het bestuur het op zich neemt om op zichzelf te reflecteren en
een plan van aanpak aan de leden te presenteren.
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Hierna is er ruimte om met de fractievoorzitter over de verkiezingsuitslag en de
onderhandelingen te spreken. Besproken wordt dat de huidige coalitie nog steeds een
meerderheid heeft, maar dat GroenLinks en D66 samen wel even groot zijn als Beter
voor Dordt. De AAV geeft de fractievoorzitter mee dat deelname aan de coalitie gewenst
is, maar alleen als er in de coalitie ook ruimte is voor het D66 geluid.
4. Jaarrekening
In verband met tijdgebrek wordt dit agendapunt verschoven naar de volgende AAV.

5. Rondvraag en sluiting
Afgesproken wordt om de termijn voor kandidaatstellingen voor nieuwe bestuursleden
te verlengen. Kandidaten hebben twee weken vanaf vandaag; het bestuur communiceert
dit morgen in een e-mail naar de leden.
Maurits Visser meldt dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor een bestuursfunctie en
daarom tijdelijk zijn functie als voorzitter van de verkiezingscommissie neerlegt.
Kandidaatstellingen voor de vrijgekomen bestuursfuncties kunnen naar Klaas Langerak.
Meerdere leden melden dat zij graag in gesprek zouden gaan met degenen die met
voorkeursstemmen in de raad zijn verkozen. Afgesproken wordt dat de nieuwe fractie
zich de volgende AAV presenteert.
Maaike Haasnoot deelt mee dat de volgende AAV verplaatst zal worden naar een
moment buiten de meivakantie. De datum is mede afhankelijk van het
onderhandelingsresultaat.
De voorzitter sluit de vergadering.
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