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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:20. Er zijn 24 leden aanwezig (inclusief bestuur) en 1 

D66-lid uit een ander stadsdeel.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 21-11-2017 

Er zijn geen bezwaren uitgesproken met betrekking tot de notulen van de ledenvergadering op 

21-11-2017.  

 

4. Jaarrekening 2017 

De iets gewijzigde jaarrekening wordt door de penningmeester toegelicht. Er zijn geen vragen. 

De kascommissie adviseert om goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening. De vergadering 

verleent daarop goedkeuring. Éen aanwezige onthoudt zich van stemming. Met de jaarrekening 

2017 hebben we ook kort verslag gedaan van de gang van zaken in het jaar 2017. 

 

5. Terugblik campagne en verkiezingen in Nieuw-West  

Met elkaar hebben we teruggekeken naar de campagne en verkiezingsuitslag voor D66 in Nieuw-

West. We hebben het minder goed gedaan dan de vorige keer en ook minder goed in verhouding 

tot andere stadsdelen. De volgende mogelijke oorzaken met betrekking tot zowel campagne als 

verkiezingen zijn naar voren gebracht tijdens de vergadering: 

  

Oorzaken die buiten onszelf liggen: 

- Veel kiezers volgen landelijke trends. Daarvan hebben Groen Links en DENK geprofiteerd. 

Forum voor Democratie deed niet mee in de stadsdelen, VVD was voor deze stemmers het 

enige alternatief. PvdA heeft mogelijk ook stemmen gekregen als een stem tegen DENK. 50+ 

heeft wegens de parkeerissues in de Aker goed gescoord. 

- We zijn de dupe geworden van het districtenstelsel. Met iets meer stemmen dan de PvdA 

hebben we toch twee zetels minder in de stadsdeelcommissie.  
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Oorzaken die binnen onze mogelijkheden liggen.  

- Het verhaal van D66 spreekt de inwoners van Nieuw-West misschien minder aan.  

- Er stonden geen vrouwen op onze lijsten (behalve Slotervaart). Er was maar een smalle 

basis van actieve leden die op de lijst wilden staan.  

 

Dingen die tijdens een volgende campagne beter kunnen: 

- We waren de afgelopen jaren de grootste. Als gevolg daarvan richtten de andere partijen 

vooral hun pijlen op D66. Het leek soms alsof we daar niet zo goed op waren voorbereid. 

- Er stond helemaal niemand uit Nieuw-West bij de eerste 20 op de lijst voor gemeenteraad. 

Er was geen ‘gezicht’ van Nieuw-West.  

- De campagne is vooral gericht geweest op de centrale stad. Er zijn bijna geen lokale 

debatten geweest. Weinig media-aandacht voor lokale kandidaten. Sommigen hebben 

daarbij het gevoel dat de stad de stadsdelen heeft laten zitten de afgelopen vier jaar.  

- De boodschap op billboards zeiden niets over de wijk. Er is niet ingespeeld op actualiteit, 

maar steeds dezelfde boodschap herhaald. 

- Een andere campagnestrategie zou beter kunnen werken, bijvoorbeeld iets nieuws 

presenteren tijdens campagne-tijd.  

- We moeten de komende vier jaar meer de wijken in gaan, met mensen in gesprek gaan. 

 

Dingen die goed zijn gegaan tijdens deze campagne: 

- We zijn veel gezien in Nieuw-West. 

- Er was een kleine, maar stevige kerngroep die met elkaar veel de straat op is gegaan. Zij 

hebben veel en goed werk verricht. Gevoel dat we als Nieuw-West met deze groep niet 

meer hadden kunnen doen.   

- Ook tussen de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen zijn we veel de 

straat op gegaan.  

 

De komende tijd gaat een evaluatiecommissie aan de gang die ook deze feedback uit Nieuw-

West meeneemt. Een aantal actieve leden is met een bos bloemen bedankt voor hun campagne-

inzet.  

 

6. Vooruitblik 

a. Rol van de deelafdelingen 

Het is nog steeds onduidelijk wat de rol van de deelafdelingen gaat zijn de komende jaren. De 

verwachting is dat er meer een beroep zal worden gedaan op de besturen op het gebied van 

ledenbinding en evenementenorganisatie.  

b. Stadsdeelcommissie 

Hilde is de komende vier jaar de enige D66-vertegenwoordiger in de stadsdeelcommissie. Om 

dat werkbaar te houden wordt nu nagedacht over ondersteuning. Welke vorm die krijgt is nog 

niet helemaal duidelijk. Dat zal een volgende vergadering worden toegelicht.  



7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Het huidige bestuur heeft om diverse redenen aangegeven het stokje door te willen geven. 

Omdat het onduidelijk is hoe de vereniging er aan het eind van het jaar bij staat is de 

verkiezing van nieuwe bestuursleden echter wat lastig. Daarom hebben we deze vergadering 

eerst een inventarisatie gedaan. Vier leden (Malu, Ilkay, Nazmi en Kyllian) hebben interesse 

getoond. De komende tijd gaan zij zich (onder begeleiding van het huidige bestuur) oriënteren 

op een bestuurstaak. In september volgen verkiezingen.  

 

8. Afscheid fractie  

De vergadering bedankt de fractie hartelijk voor hun harde werk en enthousiaste inzet de 

afgelopen vier jaar. Tijdens de laatste fractievergadering is het bestuur langs geweest met een 

goede fles wijn.  

 

9. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag vond een kort gesprek plaats over de ALV van 21 april. Daarnaast zijn een 

paar evenementen gedeeld:  

- 21 april is ’s avonds een buurtfeest (Slotervaart Piraat). Locatie: VLLA om 20:30.  

- 23 april is in de Meervaart een avond naar aanleiding van een uitzending van Andere Tijden 

(‘Marokkaanse opstand in Amsterdam West’) over rellen die twintig jaar geleden 

plaatsvonden in Overtoomse Veld 

- 5 mei 2018: straatvoetbaltoernooi: oproep tot vrijwilligers!  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


