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Afmeldingen: Rachel Heijne, Janneke van der Heijden, Abdel Talhaoui , Marijke de Jong. 

1. Opening, welkom, vaststellen agenda 

Welkom allemaal. Er zijn veel nieuwe leden, nieuwe gezichten, vooral ook een welkom aan hen. 

Dit is het eerste event van 2020, een goed begin met in de ochtend al veel workshops. Komend 

jaar zal in het teken staan van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan 

vandaag de programmacommissie voorstellen en de opdracht bekijken. 

2. Vaststellen notulen ALV 16 oktober 2019 (bijlage 01) 

Vastgesteld, geen vragen of opmerkingen. 

3. Mededelingen & oproepen 

Kiescommissie is vastgesteld: Harm, Denise en Piet. 

Hilde: We hebben een aantal openstaande functies en zoeken altijd mensen die actief willen 

worden. Laat het ons vooral weten als je iets wilt doen, als je betrokken wilt worden. We zoeken 

een bestuurslid communicatie en mensen in het mediateam. Foto’s maken, stukjes schrijven 

etc. Laat het ons weten als je hier interesse in hebt. 

Heleen: oproep Sta op voor 14, campagne om minimumloon naar 14 euro te verhogen. Elke 14e 

van de maand, van 1 tot 3 een actie op Vredenburg. Iedereen die mee wil doen kan gewoon 

komen. 

Marcel Vonk volgt Janneke op in de raad. Hij is 25 jaar, woont in Leidsche Rijn. Studie Social 

Work, in de thuiszorg gewerkt en vrijwilliger bij de daklozenopvang. Hij heeft Fred vervangen 

toen hij ziek was. Zijn portefeuilles zijn WMO, GGZ, volksgezondheid, Utrechts voedselagenda 

de komende maand. 



4. Toelichting opdracht programmacommissie (bijlage 08) 

We hebben geprobeerd een balans te vinden in de commissie vrijheid geven om input te 

verzamelen en hierbij kaders geven. We hebben gekeken naar de vorm, aandacht op 

wijkniveaus, input van leden en experts. Als er hier nog vragen over zijn dan horen we die 

graag. 

Harmke: Is er afstemming met Water Natuurlijk? Ik zit ook bij Water Natuurlijk in het bestuur. Er 

is geen directe link tussen water natuurlijk en GroenLinks, maar er zit veel overlap tussen beide 

partijen, in standpunten en leden/stemmers. Water Natuurlijk kijkt ook graag mee met het 

verkiezingsprogramma. 

Daniëlle: Ja, alle thema’s zijn belangrijk en komen aan bod. Er wordt ook met partijen en 

experts buiten GroenLinks gepraat om informatie en ideeën op te halen. 

5. Verantwoording procedure en samenstelling programmacommissie 

Er is bij het samenstellen van de programmacommissie gekeken naar de samenstelling en 

representatie van alle leden, naast achtergrond en gender, ook naar expertise en netwerk in 

Utrecht. Bestuursleden, fractieleden en DWARS hebben een plek in de commissie, maar ook 

actieve leden. DWARS heeft zelf besloten wie er namens hen deelneemt. Namens DWARS is 

dit huidig voorzitter Stijn Rombouts. Vanwege de continuïteit zal hij ook na afloop van zijn 

bestuurstermijn in de programmacommissie blijven. Namens het bestuur van GroenLinks 

Utrecht zijn dat Fiona, bestuurslid Diversiteit & Inclusie, omdat er diversiteit en inclusie integraal 

willen opnemen in het programma en ook willen zorgdragen dat we met veel diverse groepen 

spreken om input op te halen voor het programma. Fiona's netwerk hierin is heel groot.. De 

andere is Wouter, bestuurslid Werkgroepen, dit omdat we de werkgroepen veel willen betrekken 

bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Hij is een logische link tussen de 

commissie en de werkgroepen. Vanuit de fractie nemen Floor de Koning en Julia Kleinrensink 

deel aan de programmacommissie.  

Als voorzitter draagt de kandidatencommissie Patricia voor. Als voormalig raadslid heeft ze veel 

kennis van zaken en kent de partij goed. Als projectsecretaris wordt Bram voorgedragen, hij 

heeft veel ervaring met projectmanagement. 

Vraag: Is er rekening gehouden met of er in deze commissie schrijvers zitten of hoe wordt dit 

opgelost? 

Daniëlle: Er is budget gereserveerd voor eventuele schrijvers die het die het programma in B1 

kunnen schrijven. Er is expliciet in de opdracht meegegeven dat het toegankelijk moet zijn voor 

iedereen, ook voor mensen met een visuele beperking, dus er wordt ook een programma 

ingesproken. 

Vraag Erin: Is er ook budget om het te vertalen naar Engels? 

Daniëlle: nee nog niet, maar dit kan wel. 



Vraag Ali: In hoeveel talen dan? En de Nederlandse versie, wordt dat één versie, of 

verschillende op niveaus van toegankelijkheid? 1 ingesproken versie, 1 geschreven versie (dit 

moet toegankelijk en werkbaar zijn).  

Daniëlle: Zoals gezegd, voorlopig is er geen plan om het in meerdere talen te schrijven, maar 

als hier goede redenen voor zijn kunnen we hier van afwijken. 

Heleen: De programmacommissie moet zelf beoordelen hoe ze dingen in het  programma 

formuleren en welke dingen ze in andere uitingen doen, bv in flyers etc. Hier kunnen tegen die 

tijd afspraken over worden gemaakt, in samenwerkingen met campagnecommissie en bestuur 

etc. 

6. Kandidaat voorzitter voorstellen 

Patricia Wijntuin: 

Raadslid van GroenLinks Utrecht 2010 tot 2014. Daarna wat minder actief geweest en minder 

meegekregen wat speelde in de Utrechtse politiek. Wel op de achtergrond veel taken op zich 

genomen voor GroenLinks Utrecht, zoals de functioneringscommissie. Ze werkt nu in het hoger 

onderwijs. In 2019 rondde zij haar proefschrift af getiteld ‘Mijn buurt is leuk en gezellig!' dus ze  

krijgt op deze manier veel mee van wat er gebeurt in Utrecht. Ze vindt deze functie een leuke 

manier om weer actief te worden binnen GroenLinks Utrecht. 

7. Kandidaat projectsecretaris voorstellen 

Bram Godefrooij: 

Projectsecretaris. Hij is nog niet zo lang actief, wel al heel lang slapend lid. Hij is 42 jaar, vader 

van Julia. Studie Politicologie en Internationale Betrekkingen, daarna niet heel veel mee gedaan 

want al 12,5 jaar ambtenaar bij BZK. Hij doet vrijwilligerswerk in verslavingszorg. Voorzitter en 

penningmeester geweest van die stichting. Hij wil zelf een rol spelen in een betere toekomst. 

Maakt zich zorgen over klimaat en wil zelf het goede voorbeeld geven. Tijd voor actie! Levert 

graag een nuttige bijdrage aan deze commissie. Hij woont in Leidsche Rijn. 

8.      Kandidaten leden voorstellen 

Sara: 

Ex-bestuurslid debat en ledenberaad, wil graag actief blijven, specifiek leden betrekken. 

Stijn: 

Verkiezingsprogramma van DWARS is het verkiezingsprogramma van GroenLinks van de 

toekomst. Mijn taak is de jongerengeluiden mee te nemen. 

Inti: 



Sinds lange tijd actief binnen GroenLinks. Betrokken bij de werkgroep diversiteit en inclusie. 

Ook omdat GroenLinks in een geprivilegieerde situatie zit, en praten alsof we wel weten hoe het 

zit of wat er moet gebeuren, maar hij vindt dat er ook echt geluisterd moet worden naar gewone 

Utrechters, mensen die het vertrouwen een beetje zijn verloren in de politiek. 

Sebastiaan: 

Werkt bij het Ministerie van Financiën. Sinds 2010 actief bij GroenLinks / DWARS. Oud-

bestuurslid klimaat, diversiteit en financiën voor Federation of Young European Greens in het 

Europees Jeugdforum. Hij houdt van foute hitjes. Woont in Overvecht. Lijstopvolger voor de 

GroenLinksfractie in Utrecht. 

Bij elkaar: het team is een goede afspiegeling van wat GroenLinks Utrecht is en het zijn mensen 

met grote netwerken, binnen en buiten de partij. 

9.      Stemmen 

Patricia: 52 stemmen, 1 stem tegen, 49 voor en 2 geen der kandidaten 

Bram: 52 stemmen, 2 blanco, 49 voor, 1 geen der kandidaten 

Groep: 50 stemmen, 1 blanco, 2 onthoudingen, 47 stemmen ja 

Conclusie: de ALV stemt in met de programmacommissie! 

10.   Jaarverslag (bijlage 03) 

Campagne: We hebben drie keer mogen stemmen afgelopen jaar, voor de Provincie, 

Waterschappen en Europese verkiezingen. Het schietincident in Utrecht zorgde voor een abrupt 

einde van de campagneactiviteiten tijdens de Provinciale Staten verkiezingen. Desalniettemin 

gingen we stemmen en we mogen blij zijn met de uitkomst hiervan. Verbeterpunten: betere 

communicatie met landelijk over gezamenlijke campagne. Volgende keer eerder aangeven wat 

er van Utrecht verwacht wordt. 

Diversiteit en inclusie: Het  wordt steeds meer integraal opgenomen in onze hele afdeling, bv in 

de Programmacommissie en het scoutingsbeleid. Er zijn veel workshops georganiseerd. 

Daarnaast worden we zeer regelmatig geraadpleegd door andere afdelingen voor advies omdat 

we landelijk trekker zijn op dit onderwerp.  

Ledenbinding: We organiseren Lab030, wijkcafe, polca’s, en nieuwe ledenbijeenkomsten. 

Afgelopen jaar zijn er iets minder lab030 en wijkcafés georganiseerd. Er waren te weinig 

mensen die dit organiseerden. Dus vind je dit belangrijk meld je dan aan! 

Scouting: Scoutingsplan  is geschreven. Esther Kersten is hoofdscout geworden. 

Introductieacademie wordt weer opgezet. Iedereen die eventueel interesse heeft om raadslid te 

worden kan zich aanmelden. 



Netwerk en Samenwerking: werkgroepen leggen veel contacten met andere organisaties. 

Vooral de werkgroep Diversiteit & Inclusie en de werkgroep Cultuur. 

Organisatie en administratie: Landelijk heeft nu een nieuw CRM systeem. We hebben ons 

hierbij aangesloten. In ‘mijnGroenLinks’ is nu een tabblad ‘lokaal actief’ waar leden informatie in 

kunnen vullen. Alleen het lid zelf en de secretaris kunnen deze gegevens inzien en wijzigen. 

Financiën: onderbesteding, vooral vanwege grote ledengroei. Als we het niet opmaken, moeten 

we een deel teruggeven aan landelijk.  

Erin: kunnen we professionele foto’s laten maken? 

Hilde: dit staat al in de jaarbegroting. 

11.   Jaarplan (bijlage 04) 

In principe zijn er dit jaar geen verkiezingen, tenzij het kabinet valt. Dit jaar gebruiken we om 

zaken op orde te stellen en ons voor te bereiden. Diversiteit en Inclusie is nu een paar jaar een 

meerjarenbeleid geweest en wordt steeds vaker integraal meegenomen en daar kunnen we nu 

onze vruchten van plukken. 

Ledenbinding: we organiseren weer veel nieuwe ledenbijeenkomsten en andere activiteiten. 

Talent: we organiseren geen aparte scoutingsbijeenkomsten, maar iedereen is scout. Esther is 

hoofdscout, maar schiet ons vooral aan als je zelf geïnteresseerd bent of iemand kent. 

Ante: wat is de grootste uitdaging in ons jaarplan voor 2020? 

Hilde: talentontwikkeling. Samenkomst van ledenbinding en diversiteit & inclusie. We willen 

iedereen een plekje geven binnen GroenLinks Utrecht, zodat we een afspiegeling zijn van 

Utrecht. Niet alleen hoogopgeleid, mensen met veel bestuurlijke ervaring, maar ook nieuwe 

mensen de ruimte geven, met andere kennis/achtergrond/ervaring. 

Ali: Focus niet alleen op mensen vinden, maar begeleid ze ook naar die plek. Training en 

ondersteuning. 

12.   Begroting (bijlage 05) 

We willen graag een betaalde campagnemedewerker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 

2022.  

Sebastiaan: Wordt er nagedacht over of we een campagnepand willen?  

Hilde: Ja, dat willen we sowieso, staat in de begroting. Er is geld apart gezet voor 

programmacommissie. Er wordt ook geld gereserveerd voor communicatie, bijvoorbeeld 

beeldmateriaal. 



Vraag: Wat valt er onder verenigingszaken? 

Ruben: Organiseren van Algemene Ledenvergaderingen, locaties, projectmedewerkers 

(fotograaf, iemand die de website kan updaten, etc) 

Vraag Ante: mocht er nog extra geld zijn, is het dan een idee om geld uit te geven aan een 

extern communicatiepersoon als er geen bestuurslid is? 

Ruben: Hier zullen we over nadenken. 

Werkgroepen hebben in 2019 2200 euro gekregen en dit is omlaag gegaan. Dit komt vooral 

omdat de werkgroepen D&I workshops hadden georganiseerd en dit is nu naar 

verenigingszaken verschoven. Eigenlijk hebben de werkgroepen juist 200 euro meer gekregen. 

Communicatie wordt op dit moment deels gedaan door Fiona naar haar portefeuille Diversiteit 

en inclusie, en ook door DMM’ers. Er is communicatie vanuit bestuur, maar ook vanuit defractie. 

Fractiemedewerker doet dit vanuit de fractie. Het bedrag voor communicatie is vooral voor 

promotie op sociale media. Beleid moet geüpdatet worden omdat we nu een klein team hebben. 

Maaike is onze DMM’er, zij valt onder het bestuurslid Communicatie, maar dat is er nu niet. Zij 

werkt nu in samenspraak met bestuur en fractiemedewerker totdat er een bestuurslid 

Communicatie is. Mochten jullie dingen missen qua communicatie, laat het ons dan vooral ook 

weten. 

Vraag Heleen: Ik heb niet helemaal een duidelijk beeld van wat nou ons campagnebudget is. 

Hoe verhoudt dit zich bijvoorbeeld tot vorige gemeenteraadsverkiezing? 

Ruben: ik heb het vergeleken met 2018. We konden toen geen campagnemedewerker betalen. 

Maar nu hebben we hier nu al geld voor gereserveerd. We hebben daar dus rekening mee 

gehouden. 

Aantal aanpassingen: 

Er worden soms sponsoracties georganiseerd, bv fietsactie (begin september) of geld 

inzamelen voor de voedselbank (november). Deze post is er nu bijgekomen. Ook de post 

Overschot is erbij gekomen op verzoek van de kascommissie. Bijdrage voor DWARS is iets 

opgehoogd, van 700 naar 750. 

Ante: dank voor het inzichtelijke overzicht. 

Stemming: Geen stemmen tegen. Stemmen voor: overgrote meerderheid. De ALV stemt voor 

de begroting. Er wordt dus ingestemd met de begroting! 

13.   Rondvraag 

Joost: willen jullie meer of minder duurzame energie? Goed nieuws, college heeft na 3 jaar 

besloten om definitief plan te maken van Rijnenburg om daar een energiepark te realiseren, 



voor 50% van de Utrechters. Om de raad te laten zien dat we dit willen is er een petitie gestart. 

Teken die, of wordt lid van stichting Rijnenburg. Petitie via degoedezaak. 

Jeroen: hoe zorgen we dat ook mensen met een kleine beurs kunnen profiteren van deze 

energie? Joost: Goede vraag, word lid en denk mee. Wij hebben het idee om bv mensen die bij 

de voedselbank lopen gratis energie te geven. 

Vraag Ante: Er is een spam gestuurd ‘nieuwsch en ander nieuwsch’, lijkt erop dat die naar alle 

GroenLinksers is gestuurd. Lisanne zoekt dit uit met landelijk. 

Update: Dit is inmiddels opgelost. Het bleek dat zij doorstuur-emailadressen zoals 

bestuur@groenlinksutrecht.nl in hun verzendlijst hadden gestuurd. Deze zijn nu verwijderd. 

 

Chilo: ik ben actief bij voor 14, ik heb flyers en informatie, als mensen iets willen weten over 

deze campagne dan kunnen ze bij me komen. 

Piet: volgende week vrijdag is er de Borrel vanuit provincie Utrecht. Provinciaal bestuur is op 

zoek naar een penningmeester. 

Suzanne: Bezoekers van deze ALV krijgen vandaag korting op blad De Helling, het blad van het 

wetenschappelijk bureau van GroenLinks. 

14.   Sluiting ALV, iedereen is van harte uitgenodigd om een drankje te blijven drinken! !  
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