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Amendementen bij agendapunt 16.A.

Agendapunt 9. Eindrapport reorganisatiecommissie.
1. Amendement
(Mede-) indieners: Danny Smit, Dorien Wind
Constaterende dat;
1. Hoofdstuk 5 vergaande gevolgen heeft voor onze geliefde vereniging
2. Ondanks het goede en vele werk wat de reorganisatie commissie heeft gedaan
er, zoals zij zelf schrijft, maar 13%van de leden is gehoord.
3. Er na verluid van afdelingen er eerst uitbundig uitgelegd moest worden wat nu
de bestaande structuur is binnen onze vereniging.
4. Er onduidelijkheid heerst wat regel of gewoontes zijn.
5. Een online congres niet de plaats is om zo’n groot vraag stuk te bespreken.
6. Wij dit rapport graag bespreken op een real live congres om de kwaliteit
bevorderen.
Spreekt uit dat,
1. Schrappen hoofdstuk 5
Vraagt de commissie deze uitspraak over te nemen. En gaat over tot de orde van de
dag
2. Amendement
Indieners: Robbert van Ettekoven
Constaderende dat;
1. De reorganisatie commissie het algemeen bestuur wil vervangen voor een
verenigingsraad.
2. Minder bevoegdheden tot een nog mindere mate van betrokkenheid en
belangstelling van functionarissen binnen het nieuwe orgaan zal beteken,
3. Meer macht bij het DB, op termijn een grotere kloof tussen leden en bestuur
riskeert,
4. Focussen op betere bestuursleden überhaupt belangrijker is dan
organisatorische wijzigingen,
5. De ingrijpende statutenwijziging voor een nieuw orgaan niet van
overtuigende meerwaarde is,
Spreekt uit dat;

1.Dit voorstel uit hoofdstuk 5.3 geschrapt dient te worden. En gaat over naar
de orde van de dag.

3. Amendement
Indiener: Aidan Smith
Voegt onder de volgende zinssnede:
‘’Ook daarna moeten ze, door bij activiteiten aanwezig te zijn of afdelingen te
bezoeken, benaderbaar zijn.’’ (Bladzijde 16, 8ste regel)
De volgende tekst toe:
‘’ Maar dat betekent niet dat zij geen nuttige rol in de VR kunnen spelen. Onze leden
waarderen het idee achter de vrijgekozen AB’ers: zij kijken met een eigen,
onafhankelijke blik naar de vereniging. Al moeten we misschien hier en daar hun rol
wat moderniseren, zo wordt ook deze functie herkenbaar vernieuwd.’’
5. Amendement
Indiener: Aidan Smith
Voegt onder de volgende zinssnede:
‘’Ook daarna moeten ze, door bij activiteiten aanwezig te zijn of afdelingen te
bezoeken, benaderbaar zijn.’’ (Bladzijde 16, 8ste regel)
De volgende tekst toe:
‘’De drempel om jezelf te kandideren als vrijgekozen AB’er wordt drastisch verlaagd,
dit om veel meer kandidaten op de ALV te realiseren en de leden daardoor meer
keuze te geven. In de huidige situatie moet je een schriftelijke steunbetuiging halen
van minimaal 5 leden uit 3 provincies. Wij verlagen dit naar minimaal 2
steunbetuigingen uit minimaal 2 provincies.’’

6. Amendement
Indiener: Aidan Smith
‘’Ook daarna moeten ze, door bij activiteiten aanwezig te zijn of afdelingen te
bezoeken, benaderbaar zijn.’’ (Bladzijde 16, 8ste regel)

De volgende tekst toe:
‘’ Om de positie van vrijgekozen AB’er competitiever te maken, verlagen we het
aantal vrijgekozen AB’ers van 3 naar 2.’’

Agendapunt 16.
Resolutie A (Manifest der verenigde provinciën).
3. Amendement
Indieners: Hielke Onnink, Tom Scheepstra, Niels Honkoop, Noah Brok, Jeltje
Straatman, Marieke Pronk, Stefan Ruiter, Veerle Bens, Lennaert
Rolloos, Jitse Maas.
Originele tekst: “het Dagelijks Bestuur terugkoppeling van deze gesprekken doet en
voorstellen voor verandering of verdere discussie voorlegt aan de ALV in het voorjaar
van 2022, niet zijnde een digitale ALV.”
Wijzigen naar: “het Dagelijks Bestuur terugkoppeling van deze gesprekken doet en
indien nodig voor-stellen voor verandering of verdere discussie voorlegt aan de ALV in
het voorjaar van 2022, bij voorkeur niet op een digitale ALV.”
Toelichting: Bij het volgende voorjaarscongres in 2022 zal het Dagelijks Bestuur een
terugkoppeling doen aan de ALV van de gevoerde gesprekken en (wanneer dit
verwacht wordt van de vereniging op basis van de gevoerde discussie) met
wijzigingsvoorstellen naar de ALV komen over hoe we ons christendemocratisch
gedachtengoed op basis van onze naam tot uiting brengen. Natuurlijk doet iedereen
dit het liefst op een fysieke ALV, maar als corona ons iets geleerd heeft is dat het
virus erg onverspelbaar is. In het najaar van 2020 dachten de meeste van ons dat we
in mei wel een lustrumcongres in Emmen zouden kunnen houden, ook dat is anders
gelopen. Daarom geven we het DB met deze wijziging de vrijheid om een discussie te
starten en het proces niet te laten vertragen, mocht de ALV van het voorjaar in 2022
nog steeds online zijn. Dit doen we ter bevordering van de discussie en de snelheid
en adequaatheid van het proces.
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