
Notulen Algemene Ledenvergadering Groenlink Amsterdam Oost 25-11-2021
Door Diederik Imfeld

1. Opening

Anne-Marijn Epker (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen

Anne-Marijn legt uit hoe de online stemprocedure voor de kandidatenlijst en nieuwe bestuursleden

werkt.

3. Update fractie

De fractie geeft een update over het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd, deels online en deels fysiek.

Zo is er vanuit Oost het initiatief genomen voor een Voedselbos op het Zeeburgereiland, wordt er een

kunstwerk bij de Eerste van Swindenstraat geplaatst om een veilig stadsdeel voor iedereen te

verbeelden, is er geadviseerd over de oeververbindingen in Oost/tussen Oost en Noord en wordt het

bestuurlijk stelsel veranderd.

4. Kandidatenlijst

Anne-Marijn vraagt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de volgende vragen:

1. Mag GroenLinks Amsterdam Oost meedoen aan de verkiezingen in 2022?

2. Mag voor de vaststelling van de kandidatenlijst en nieuwe bestuursleden gebruik worden gemaakt

van een online raadplegingstool?

3. Krijgt het bestuur volmacht om drie lijstduwers toe te voegen aan de kandidatenlijst voor de

verkiezingen in 2022?

De Algemene Ledenvergadering stemt met bovenstaande vragen in.

De kandidatencommissie vertelt dat er 9 brieven zijn binnengekomen en dat er een mooie voordracht

uit is voortgekomen. Op de vraag over de geografische spreiding, wordt gereageerd dat het inderdaad

jammer is dat sommige gebieden niet worden gedekt doordat een kandidaat er woont, maar dat het

stelsel verandert en dat het de opdracht is aan de kandidaten zo veel mogelijk buurten te

vertegenwoordigen.

Hierna stellen de zeven kandidaten en drie lijstduwers zich voor. Via de online stemtool heeft de ALV

gestemd en is de voordracht van de kandidatencommissie in zijn geheel overgenomen. Hiermee is de

kandidatenlijst vastgesteld.

5. Bestuur

De kandidatencommissie heeft uit 4 brieven een voordracht gemaakt van twee kandidaten die

geschikt zijn voor de functies. Marjolein van Doorn en Carmen Sauren stellen zich aan de ALV voor.

Via de online stemtool heeft de ALV gestemd en is de voordracht van de kandidatencommissie

overgenomen. Hiermee zijn Marjolein van Doorn als algemeen bestuurslid en Carmen Sauren als

secretaris benoemd voor een periode van twee jaar.



6. Officieuze campagneaftrap

Rutger Groot Wassink neemt kort het woord en feliciteert de afdeling met de mooie voordracht. Hij

vertelt over de inzet in de campagne en de positieve punten die we willen benadrukken in de tijd die

gaat komen.

7. Afsluiting

Anne-Marijn sluit af door de kandidatencommissie te bedanken voor de enorme inzet de afgelopen

tijd. Ook bedankt ze Thomas Bartels en Diederik Imfeld voor het bestuurswerk dat ze de afgelopen

periode hebben gedaan. Ook doet ze een oproep om mee te doen met de campagne.

8. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag


