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I. Opening, mededeling en vaststelling agenda: Afdelingsvoorzitter Gemma Lago heet alle
aanwezigen welkom op deze ALV waarin naast een aantal gewone agendapunten vooral
de kandidatenlijst wordt vastgesteld. Er is ten opzichte van de oorspronkelijke agenda een
agendapunt toegevoegd, namelijk een stemming waarin de ALV aangeeft dat ze over de
eerste twintig plekken per persoon wil stemmen.
Helaas zijn twee kandidaten verhinderd om vanavond aanwezig te zijn: Marcel Terlouw is
verhinderd door het overlijden van zijn moeder, Sylvia Hageman moest door ziekte zich
afmelden.
Om na afloop van de vaststelling van de lijst direct de ALV te kunnen sluiten wordt het punt
‘Wvttk’ naar voren gehaald.
II. Wvttk: Joost deelt mee over de campagne. Die loopt – al vrij vroeg eigenlijk – al als een
trein, met inmiddels tweewekelijks een huis-aan-huisactie. Hij doet een oproep aan ieder
om je aan te melden als vrijwilliger, via een folder of de website. De bedoeling is dat in elke
wijk campagne loopt. Er is een campagnepand – nieuws dat met een applaus wordt
verwelkomd – en dat wordt gecoördineerd door Thea. Het pand is vlak bij de Burcht dus als
we daar in januari intrekken is dat een geschikte centrale plek. De officiële aftrap van de
campagne is op 10 december. Er komt dan ook een talentenveiling, waar kandidaten hun
talent kunnen veilen. Joost wijst alle aanwezigen ook op het donatievak en meldt dat
crowdfunding belangrijk is voor de campagne. Steunen kan via steun.groenlinks.nl/leiden.
III. Instelling kascontrole commissie: In januari 2018 wordt de begroting van 2018 besproken
op de ALV. Ook wordt dan verantwoording afgelegd over de uitgaven van het afgelopen
jaar. Daarvoor zijn Paul Duijvensz en Annemarie Elfrinkhof beschikbaar gevonden. Paul
heeft dit al eerder gedaan en is een ervaren kascontrolecommissielid, Annemarie heeft bij
de 2e kamer-campagne meegewerkt als data-analyst en is penningmeester van de VVE;
ook zij is dus zeker niet bang van cijfers. Er wordt een stemcommissie ingesteld. Hierna
wordt er gestemd met stembriefjes. Beide kandidaten worden met grote meerderheid
ingestemd in de kascontrolecommissie. De stemcommissie wordt weer gedechargeerd.
IV. Bedanken en decharge kandidatencommissie: Vanavond wordt de kandidatenlijst
vastgesteld waarvoor de kandidatencommissie maandenlang hard werk heeft verricht om
de procedure helemaal uit te voeren. Dat is een lastige puzzel, maar er staat hoe dan ook
een hele sterke lijst. De kandidatencommissie wordt hiervoor naar voren gevraagd, met
een cadeau bedankt en gedechargeerd.

V. Stemprocedure: Douwe neemt de ALV door de hele stemprocedure. Hij stelt eerst het
praesidium voor. Hij vertelt hoe de kandidaten zich mogen presenteren en hoe het loopt
als iemand voor een andere positie dan de adviespositie wil gaan. Vervolgens legt hij uit
hoe de stemmingen eruit zien bij een, twee of meer kandidaten. Deze procedure is
onveranderd dezelfde als de versie die is rondgestuurd – zie de uitnodigingsmails hiervoor.
De ALV houdt een aantal proefstemmingen met medewerking van iemand van het bedrijf
dat de stemkastjes levert.

VI. Stemming over aantal plaatsen: De ALV wordt gevraagd in te stemmen dat er vanavond
besloten wordt over 20 plaatsen per plek. Later op de avond volgt nog een stemming om
het bestuur mandaat te geven de overige plaatsen in te vullen. De ALV stemt met
handopsteken per acclamatie in met dit besluit.

VII. Kandidaten: Nadia stelt de kandidaten nog eenmaal voor aan de ALV. Zij leest telkens het
advies van de kandidatencommissie (zie hiervoor ook de uitnodigingsmails of het
kandidatenboekje). De kandidaten krijgen telkens 30 seconden om de kandidatuur nog een
keer flitsend toe te lichten.

VIII. Stemming over kandidatenlijst: Hierna wordt gestemd over de kandidatenlijst. Deze
stemming levert enkele wijzigingen op ten opzichte van de advieslijst, waar kandidaten
zich hebben aangemeld voor een hogere plaats dan de adviesplaats. Een bijzondere
wijziging was de aankondiging van Stéphanie om zich juist voor een lagere plek, vanaf plek
10, te laten verkiezen, ivm haar werk en om ruimte te maken voor aanstormend talent. De
lijst is als volgt vastgesteld:
1. Walter van Peijpe
11. Iv0 van Spronsen
2. Emma van Bree
12. Marcel Terlouw
3. Ashley North
13. Gerard Krol
4. Jos Olsthoorn
14. Carin Tiggeloven
5. Gebke van Gaal
15. Theo Rottier
6. Alex Friso
16. Esra van der Heijden
7. Marleen Schreuder
17. Sylvia Hageman
8. Rembrandt Rowaan
18. Joost Schrieks
9. Hester van Kruijssen
19. Siebe Schuemie
10. Stéphanie Bakker
20. Michiel Janssen
Hierna neemt Gemma de hele kandidatenlijst nog eenmaal door. Deze is tijdens de avond
steeds weergegeven op de muur.
IX. Besluit over overige kandidaten: Er is een lijst met twintig mensen vastgesteld. De
afdeling hoopt met een lijst van tegen de 50 namen deel te nemen aan de verkiezingen, dat
betekent dat er nog lijstvullers en lijstduwers aan de lijst worden toegevoegd. De ALV
wordt gevraagd het bestuur hiervoor het mandaat te geven de volledige lijst vast te stellen.
Er wordt gestemd met handopsteken waarbij dit besluit per acclamatie wordt genomen.
Deze lijst zal in januari aan de ALV worden gepresenteerd.
X. Rondvraag
XI. Sluiting: Na een zeer snelle kandidatenprocedure sluit Gemma Lago rond 22.00 uur de
vergadering.
Deze notulen zijn geschreven door Douwe de Roest

