
GroenLinks afdeling Parkstad Limburg – ALV

 
Vergadering: Maandag 8 februari 2021 om 19.30 uur

Plaats: Online via Zoom

Uitgenodigd: Alle leden van GroenLinks Parkstad

Aanwezig: Ali Daliry (voorzitter), Marleen Stijns, Harrie Winteraeken, Chenna Kuypers, Philip van
Sleeuwen, Jannes de Vries, Mireille Heax, Karin van Doormaal, Tahir Nefjodov, Sabine
Krieg, Metra Daliry (Verslag)

Afmelding: Odin Westen, Fely Seijben, Sylvia Vaessen

Agenda:
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Vaststelling agenda
3. Verslag vorige Algemene Leden Vergadering
4. Secretarieel verslag bestuur afgelopen jaar 
5. Financieel verslag 2020
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2021
8. Fractieverslagen
9. Verslag Actieteam
10. Nieuwe bestuursleden
11. Gemeenteraadsverkiezingen 2022
12. Instellen functioneringscommissie 
13. Discussie komend jaar (Tweede Kamerverkiezingen 2021)
14. Rondvraag 
15. Sluiting

1 – Opening, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter Ali Daliry opende de vergadering en heette iedereen welkom op de eerste digitale ALV
van GroenLinks Parkstad. Odin, Fely en Sylvia hebben zich afgemeld voor de vergadering.

2 – Vaststelling agenda
Bovenstaande agenda werd goedgekeurd en vastgesteld.

3 – Verslag vorige Algemene Leden Vergadering
Het verslag van de vorige ALV van 23 januari 2020 werd goedgekeurd en Metra Daliry werd bedankt
voor het verslag.

4 – Secretarieel verslag bestuur afgelopen jaar
Chenna  gaf  hierbij  een  korte  samenvatting  van  het  verslag  en deze werd goedgekeurd.  Chenna
Kuypers werd bedankt voor het secretarieel verslag.

5 – Financieel verslag 2020
Marleen gaf hierbij  een korte toelichting op de uitgaven van het financieel verslag en deze werd
goedgekeurd. Marleen Stijns werd bedankt voor het financieel verslag.
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6 – Verslag kascommissie
Karin vertelde hierbij dat ze samen met Sylvia alleen de inkomsten en uitgaven heeft bekeken en
niet, zoals gebruikelijk, de bankschriften. Ze zijn echter akkoord gegaan met de financiën en hebben
beiden ondertekend. Karin van Doormaal en Sylvia Vaessen werden bedankt voor het verslag van de
kascommissie. 

7 – Begroting 2021
Ook hierbij gaf Marleen een korte toelichting op de begroting van 2021 en beantwoordde de vragen
van de leden. Er werden bijvoorbeeld vragen gesteld over hoe het geld voor de campagne verdeeld
wordt  over  de  afdelingen.  De  begroting  van  2021  werd  goedgekeurd  en  Marleen  Stijns  werd
bedankt.

8 – Fractieverslagen
Karin  gaf  hierbij  een  korte  samenvatting  van  het  fractieverslag  van  Heerlen  en  deze  werd
goedgekeurd. Karin van Doormaal werd bedankt voor het fractieverslag.

Mireille  gaf  hierbij  een  korte  samenvatting  van  de  activiteiten  van  de  fractie  Landgraaf  in  het
afgelopen jaar. Zij is sinds een paar weken raadslid en zal haar best doen voor GroenLinks Landgraaf.
Harrie vroeg hierbij aan Mireille of het mogelijk is om zich regelmatig te laten horen aan de leden,
zodat zij op de hoogte worden gebracht van de activiteiten. Mireille Haex werd bedankt voor het
fractieverslag.

9 – Verslag actieteam
Chenna gaf hierbij een korte toelichting op het verslag van het actieteam en deze werd goedgekeurd.
Chenna  Kuypers  werd  bedankt  voor  het  verslag.  Ook  de  bijdragen  van  Annet  en  Stef  aan  het
actieteam werden bedankt.

10 – Nieuwe bestuursleden
Philip van Sleeuwen en Jannes de Vries werden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Philip stelde
zich als eerste voor en vertelde dat hij zich actief inzet voor duurzaamheid en klimaat. Hij is ook erg
actief  en  wil  lid  worden  van  de  activiteitencommissie.  Jannes  de  Vries  stelde  zich  ook  voor  en
vertelde dat hij al langer lid is van GroenLinks en dat hij graag als webmaster te werk wil gaan. Beiden
werden vervolgens per acclamatie gekozen tot bestuursleden van GroenLinks Parkstad.

11 – Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Harrie vertelde hierbij dat het bestuur bezig is met een nieuw huishoudelijk reglement waarin onder
andere staat hoe een verkiezing georganiseerd moet worden en aan welke voorwaarden er moet
voldaan. Landgraaf en Heerlen kunnen zeker meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, maar
andere gemeentes zoals Kerkrade kunnen waarschijnlijk niet meedoen, doordat zij niet het minimale
aantal actieve leden hebben (minimaal 5-7 actieve leden volgens Landelijk reglement). Harrie stelde
hierbij voor dat er een mail gestuurd kan worden naar alle afdelingen met de vraag of zij mee willen
doen  met  de  gemeenteraadsverkiezingen.  Chenna  zal  dit  regelen  en  de  mail  na  de  Tweede
Kamerverkiezingen van dit jaar sturen naar alle afdelingen.

12 – Instellen functioneringscommissie 
Tijdens  de  vorige  ALV  is  besproken  dat  Helma  en  Harrie  lid  zouden  worden  van  de
functioneringscommissie. Verder werden ook Sajjad Rahnama’i en Luc Bezemer gevraagd als leden
voor deze commissie, waarvan Luc dit niet wilde en het rustiger aan wilde doen. Luc zou deze vraag
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sturen  naar  de  andere  leden  van  de  afdeling  Sittard,  maar  hiervan  heeft  Ali  nog  geen  reactie.
Doordat  Harrie  ook bestuurslid  is,  mag hij  niet  lid  zijn  van de functioneringscommissie.  Er werd
voorgesteld dat Helma en Sajjad in  ieder  geval  de komende maanden een gesprek houden met
Mireille om te voldoen aan de basisplicht om ondersteuning te geven aan de raadsleden. Ali zal een
aparte  mail  sturen naar  Sajjad en Helma dat  zij  tweeën samen met  Mireille  een gesprek zullen
houden.

13 – Discussie komend jaar
Hierbij  vertelde Ali  dat  Geert  Gabriels  namens  Limburg op nummer  15  staat  op de lijst  van  de
Tweede  Kamerverkiezingen.  Chenna  vertelde  dat  er  posters  en flyers  zijn  besteld  voor  Landelijk
(1600 stuks) en voor Geert (8000 stuks). Er is een mail gestuurd naar alle leden en sympathisanten
van GroenLinks Parkstad met de vraag of er vrijwilligers zijn die kunnen helpen met het flyeren.
Chenna koppelt deze mensen zodat er altijd twee vrijwilligers samen flyeren. Verder hebben  Die
Grüne uit Herzogenrath aangegeven dat ze ook willen helpen met onze campagne, doordat ze veel
leden hebben die graag willen helpen. Als er te weinig mensen zijn die zich aanmelden om te helpen
met het  flyeren,  dan wordt  er  gekeken naar  welke  wijken meer effectief  zijn  en wordt  er  daar
geflyerd.  Er  moeten  ook  posters  geplakt  worden  op  de  borden  in  de  verschillende  gemeentes.
Mireille, Philip en Marleen zullen de posters in Landgraaf plakken, Chenna in Voerendaal en Tahir in
Heerlen.  Als iemand wil meehelpen met de posters en flyers, dan kunnen ze contact opnemen met
Chenna om zich hiervoor aan te melden.

14 – Rondvraag
Philip  vertelde hierbij  dat  hij  hoopt dat het actieteam weer snel  bij  elkaar kan komen om weer
activiteiten te organiseren.

Chenna vertelde dat als iemand geïnteresseerd is om mee te helpen met de posters/flyers, dat ze
haar dan kunnen mailen of een berichtje sturen via WhatsApp.

Harrie vertelde verder dat het een fijne bijeenkomst was en dat hij blij is dat we het door hebben
laten gaan via Zoom, doordat we elkaar weer eens hebben gezien en doordat we aan ons plicht
hebben voldaan om een ALV te houden.

15 – Sluiting
Ali bedankte iedereen voor hun aanwezigheid en vertelde dat de volgende ALV hopelijk fysiek kan
plaatsvinden. Hij wenste iedereen een fijne avond.

Metra Daliry, 15-02-2021
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