Notulen
Landelijk Bestuur (LB)

Datum vergadering:
Notulen vergadering:
Notulist:
Locatie:

29-06-2020
Datum
Rianne de Vries
Zoom

1.

Opening door de voorzitter, Arie Rijneveld
AR heeft een stukje gelezen uit Efeze 5, de eerste verzen.

2.

Vaststellen agenda
19:15 digitale inloop, we starten 19:30. Werkelijke start 19:42.

Volgnummer: 20.1

1. Welkom en opening door de voorzitter, Arie Rijneveld
AR heeft een stukje gelezen uit Efeze 5, de eerste verzen.
2. Vaststellen agenda
3. Mededeling en ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen
Ledenvergadering 2 november 2019 (Bijlage 1*)
5. Jaarverslag secretaris 2019 (Bijlage 2 + 2a)
6. Update beleidsplan
7. Terugblik ingediende moties 2019
8. (Toelichting) financieel jaarverslag 2019 (Bijlage 3)
Verslag financiële controlecommissie 2019
Goedkeuring financieel jaarverslag 2019
Benoeming financiële controlecommissie 2020
9. Manifest kernenergie (Bijlage 4)
10. Behandelen ingediende moties (Bijlage 5) (klik hier om de ingediende moties te bekijken)
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Voordracht
Bestuurslid Leden & Lokaal (Bijlage 6)
Secretaris (Bijlage 7 + 7a)
Advies adviescommissie
Stemming
12. Afscheid vertrekkende bestuursleden
13. Rondvraag **
14. Sluiting door de voorzitter
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Mededelingen en ingekomen stukken
AR geeft aan dat het van belang is om van tevoren aan te geven als je een punt wil maken.
Het stemsysteem komt nog. De code voor het stemsysteem is anders dan de code voor Zoom zelf. JdJ gaat hierover.

Vaststellen notulen
Notulen van JdJ worden zonder opmerkingen vastgesteld.
Jaarverslag secretaris 2019 (bijlage 2 en 2a)
Het jaarverslag wordt door AR vastgesteld.
Update beleidsplan
ARO geeft een toelichting over het beleidsplan. Vervolgens hebben de leden gelegenheid om vragen te stellen over
het beleidsplan.
ARO:
In het beleidsplan zijn 13 ambities geformuleerd.
Ambitie 1: bezinning. Vaardigheden en vorming. We hebben een studiekring en cursusdagen, al met al behoorlijk wat
activiteiten die invulling geven.
Ambitie 2: kenmerken inhoudelijk profiel. Interne discussieavonden. Kernideeën die tijdens het najaarscongres
opnieuw zijn vastgesteld.
Ambitie 2: samenwerking tussen commissies. Dit vindt plaats, maar de vanzelfsprekendheid ontbreekt nog.
Ambitie 4: financiën.
Ambitie 5: vormende activiteiten zoals gastlessen, workshops en trainingen voor vrijwilligers.
Ambitie 6: in contact en Klik. Ook digitaal is dit veel te lezen.
Ambitie 7: landelijke info met betrekking tot de media. Er vindt veel optreden plaats, denk bijvoorbeeld aan het
optreden in het nieuws uur.
Ambitie 8: gloeiing met betrekking tot ledenwerving. Corona helpt hierin niet mee. We hopen straks met een nieuw
bestuurslid hier meer aandacht sn te geven.
Ambitie 9: bereikbaarheid via kanalen. We zijn goed vertegenwoordigt via allerlei kanalen. Ook de ledenadministratie
wordt geüpdatet.
Ambitie 10: jongerendag. Helaas, vanwege corona geen Jongerendag. Er vinden nog altijd ideeën plaats, en er
worden binnen de beperkingen van het ERVM gezocht naar mogelijkheden voor deze dag.
Ambitie 11:
Ambitie 12:
Ambitie 13: we zijn actief in internationaal verband om onze standpunten verder weer te geven.
De ambities zijn goed onder de aandacht, kan worden geconcludeerd. Afgelopen jaar hebben we het een beetje
moeten verdelen in het bestuur.
Arthur Polder krijgt het woord: complimenten. Veel doelen zijn niet gehaald, die in het beleidsplan staan. 5.3, 5.4, 5.5,
6.3, 9.2, etc.
AR gaat kort op de vraag in. Ambitie 9 bijvoorbeeld: we werken samen op met het PB. Er zijn ontwikkelingen
geweest, waarbij we konden meeliften naar een update o.i.d.
Bij andere punten gaat het langzamer dan verwacht, omdat er veel tijd in gaat zitten. Ook deze punten verdienen
extra aandacht in het volgende jaar. Voor volgend jaar is het ook de bedoeling dat NB zijn taken meer kan delegeren.
Terugblik ingediende moties 2019
ARO gaat in op de moties van vorig jaar. Tijdens de vorige vergadering zijn 4 moties ingediend.
Motie cursus ledenwerven. Nog geen verdere invulling aan gegeven. Ligt op het bordje van het nieuwe bestuurslid.
Motie SGPJ-gala. Past niet voldoende bij de SGP-Jongeren. Daarom in plaats van het gala misschien een leuke
activiteit organiseren zodra corona dit toelaat.
Motie bovenstem zingen: zodra dit weer mag wordt een ieder hier van harte voor uitgenodigd.
Berry Bouw over motie ledenwerving: er komt in september een ledenwervingscursus.
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Pagina 2 van 5

(Toelichting) financieel jaarverslag 2019
KB krijgt het woord. Hoe goed heeft de SGPJ het gedaan? Op verzoek van de cc heeft KB 6000 EUR van de subsidie
afgeboekt. Dit heeft te maken met een daling van de leden. Voorzichtigheidshalve dus een afboeking. Als we kijken
naar 2018 zien we wel dat het goed ging. In 2020 verwachten we daarom ook weer een stijging. Het eigen vermogen
van de SGPJ moet ten minste 20 procent moet behalen, en dat hebben we gehaald. We hebben dus een gezonde
financiële positie. Verder is de jaarrekening goedgekeurd. De bestuurskosten en de vrijwilligerskosten vallen lager uit.
Er wordt dus minder gedeclareerd, wat uiteraard zeer wordt gewaardeerd. De SGPJ krijgt 25.000 extra voor subsidie.
We hebben gekeken naar hoe we dit geld goed kunnen besteden. Er komt in 2021 wel een bezuiniging aan, dus dan
zal de subsidie een stuk lager zijn. Het belangrijkste wat we hebben begroot voor 2020 is de nieuwe huisstijl. Dit is
allemaal integraal verwerkt in de stukken.
De kascontrole was erg tevreden over de samenwerking met de penningmeester.
De kascontrole commissie heeft nog niet het actuele ledenbestand meegenomen ten tijde van opstellen.
De inning van contributie heeft onze aandacht en daar zijn we mee bezig.
Voor de kascontrole zijn er minimaal drie mensen nodig. Als er onvoldoende mensen zijn wil AR voorstellen om de
kascontrole op te heffen. Berry Bouw meldt zich. Matthijs Huntelerslag en Gerrianne Rijneveld worden de nieuwe
leden van de kascommissie.
Manifest kernenergie (bijlage 4)
Er is een video gemaakt, die wordt afgespeeld via de Youtube Livestream.
Door middel van deze video wordt invulling gegeven aan de motie.
Behandelen ingediende moties (bijlage 5)
De indiener krijgt 45 seconden. Aan de leden om in 30 seconden een vraag te stellen. Daarna de beantwoording door
de indiener. Vervolgens de leden in tweede termijn weer ingediend. Vervolgens het bestuur weer aan zet.
Motie onder nummer 69. Ingediend door Bart Vlot. Voldoende ondertekenaars. Bart krijgt het woord.
Berry Bouw: er moet een behoorlijk bedrag worden uitgetrokken voor de kosten voor het blad plus … 39 minuten.
Er zijn te weinig bladen, maar dat is een bewuste keuze. Sommige leden denken bij een overschot aan bladen: laten
we geen lid meer worden. Het moet uiteraard ook in de begroting passen maar daar zien we wel mogelijkheden voor.
Overgaan tot stemming. De motie wordt geaccordeerd en als hamerstuk afgedaan.
Motie onder nummer 70. De hoofdmotie over Coalitie Y. Ingediend door Bart Vlot. 43 minuten.
AR benoemt dat coalitie Y al een paar maanden de aandacht heeft. Het gesprek over de rol van de SGPJ loopt. We
willen de leden vragen om vertrouwen te hebben in het gesprek met coalitie Y. 46:40: motie ontraden.
Bart Vlot wil hierop reageren. Alleen het laatste punt is een struikelblok. Ziet zich genoodzaakt om deze motie aan te
houden.
AR vindt het voorbarig om op voorhand te stemmen en deze motie aan te houden. Het zal de bespreking niet helpen
om zo het gesprek aan te gaan.
Er is gestemd. De uitslag wordt in beeld gebracht: de motie wordt verworpen. 53 procent van de leden heeft tegen de
motie gestemd.
Er wordt bij de motie niet anoniem gestemd. Wordt normaal gesproken ook niet gedaan met hand opsteken.
Motie onder nummer 71: verzoekt de lijn van het bestuur van de SGPJ te laten volgen. De motie wordt aangehouden
door lid Bouw. De indiener trekt de motie in.
Submotie 2 onder nummer 71: coalitie Y. Ingediend door Johan de Leeuw.
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AR wil reageren namens het bestuur. Elk manifest komt anders tot stand. Coalitie Y betreft een langdurige
samenwerking.
Beantwoording door Johan de Leeuw: bereid om het advies van het bestuur over te nemen.
Justin Klerk krijgt het woord. Volg de lijn van het bestuur; dus geen kaders.
Bart Vlot krijgt het woord. Raadt aan om vast te houden aan de eerste motie.
Tot slot volgt reactie vanuit het bestuur. De indiener gaat over de motie. Er wordt rekening gehouden met de
verschillende kaders, de belangen en de verantwoordelijkheid.
Er wordt gestemd over de submotie 2 over coalitie Y, inclusief amendement.
De motie wordt aangenomen.
Motie onder nummer 72: voor de versnelde sluiting van nertsenfokkerijen. Ingediend door Rody van Heist.
Het bestuur ondersteund de motie.
Er wordt gestemd over de motie onder nummer 72: de motie wordt aangenomen.
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Voordracht
Pieter krijgt het woord. SH is momenteel schaduwbestuurslid.
RM solliciteerde in de eerste ronde, maar toen was er geen tegenkandidaat. We zijn verdergegaan met werven. Het
lukte niet om tot een meervoudige kandidaatstemming te komen.
De stemming zal in aparte vragen plaatsvinden, maar verder worden de processen samengetrokken.
Arthur heeft een aanvulling. Het is goed om de rol van het bestuur en de commissie goed te onderscheiden.
Bestuurslid Leden & Lokaal (bijlage 6)
SH wordt voorgedragen door het bestuur.
RM wordt ook voorgedragen door het bestuur. Is enthousiast, kent de organisatie en heeft de capaciteiten. We zijn
ons ervan bewust dat zij een relatie met de voorzitter heeft. Desondanks is het in het verleden ook altijd goed
gegaan. Uiteraard zijn er werkafspraken gemaakt. Zo komt er dus een evaluatie in het bestuur. Bij mailcontact wordt
de vicevoorzitter in de cc meegenomen. In een filmpje zal RM dit verder toelichten, zodat er een goede keuze kan
worden gemaakt.
De adviescommissie adviseert positief over de voordracht van SH.
Wanneer er een vriendschap in het bestuur ontstaat is het van belang dat er integer wordt gehandeld en er
verantwoordelijkheid wordt genomen. Er bestaan al meerdere vriendschappen binnen het bestuur, zoals die van Arie
en Pieter. Binnen het bestuur houden we elkaar ook scherp.
Secretaris (Bijlage 7 + 7a)
Door de leden worden er verschillende vragen gesteld en wordt er een discussie gevoerd. Het bestuur, de
adviescommissie en de kandidaat reageren hierop.
Advies adviescommissie
De adviescommissie brengt een positief advies uit over de voordracht van SH.
De adviescommissie brengt een negatief advies uit over de voordracht van RM.
Stemming
Silvan Hardeman is gekozen als bestuurslid Leden & Lokaal.
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RM is niet gekozen als secretaris.
We gaan over op ene vrije stemming. Dit betekent dat in de komende minuten mensen zich zullen moeten melden als
secretaris van de SGPJ. Ieder lid staat op kandidaat, als ze zichzelf voordragen. De twee met de hoogste stemmen
worden hierna gekozen.
De volgende kandidaten zijn naar voren gekomen:
- Christian Hovestadt
- Marc Visser
- Matthijs Huntelerslag
- Mathijs van der Tang
- Wenneke de Ruijter
- Rianne Mulder
Rianne Mulder en Marc Visser staan kandidaat om gekozen te worden als secretaris. Hier hebben de meeste
mensen op gestemd.
De poll wordt opnieuw geopend om de stemming te volbrengen. Het gaat nu tussen Marc en Rianne.
Marc Visser is gekozen tot secretaris van SGPJ met 41 stemmen. Marc Visser aanvaardt zijn positie als nieuwe
secretaris. Het bestuur verwelkomt Marc.
Afscheid vertrekkende bestuursleden
Dirk en Josefien zijn de vertrekkende bestuursleden.
Rondvraag
Wat verstaat de SGPJ onder China?
Met het website team gaan we kijken naar de niet-werkende linkjes.

Sluiting door de voorzitter
AR bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid tijdens de vergadering.
De vraag om even op jezelf te reflecteren is gepast. Het bestuur zal dit ook doen. AR benadrukt om uit vertrouwen te
handelen, zowel als bestuur en als lid.
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