
 

 
 
 

Notulen Algemene Regio Vergadering D66 Flevoland op 4 oktober 2014 (nog niet vastgesteld) 
 
Aanwezigen: Shasta Rotscheid, Janette Bosgraaf, Jeroen Kok, Josefien Rooks, Rob van de Kamp, Kees 
Kortleve, Johanna Holtmaat, George van Overbeeke, Kees Krouwel, Luc van der Wal, Niels Falch, Cocky 
Kuipers, Youri Nijboer, Ciska Borsboom, Kevin Sipin, Patrick van de Heisteeg, Gerard van Dongen, Johan 
de Muynck, Ab Visser, Andries Baatje, Arie Kasper, Martine van Bemmel, Roos Winter, Jaap Eelman, 
Margriet Papma, Pieter Tamsma, Ruben Pattiasina (landelijk bureau - geen stemrecht), Pieter Casse, 
Michael van der Ploeg, Oscar Mendlik, Rachel de Haan, Ernest van der Linden, Ruud Gerzon 
(Noord-Holland - geen stemrecht), Rik Heemsbergen, Heidy Smit, Niels Abcouwer, Jonathan de Jong, Jan 
Lems, Rene Peeters, Joop Meijer, Sanne de Wilde, Michiel Rijsberman, Sietske van Oogen en Ton 
Lesscher.  
 
Afwezig met kennisgeving: Zeholy Pronk, Diane Bergman, Paul Vermeulen, Erik Kunst, Peter Schot, Olga 
Nijmeijer, Job Leber, Wim Kant, Andre Wooning en Gavin Vergersteen. 
 
1. Welkom en opening 
Ruud Gerzon opent de vergadering om 10.36 uur en heet een ieder van harte welkom in de bieb van 
Lelystad. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld, met inbegrip van uitleg van het bestuur waarom een voorkeur voor een 
kandidaat voorzitter is gegeven. 
 
3. Ingekomen post en mededelingen 
Er zijn afmeldingen binnengekomen van 10 personen. Verder geen ingekomen post of mededelingen. 
 
4. Vaststellen vorig verslag ARV 22 maart 2014 
Het verslag wordt conform vastgesteld. Met veel dank voor de kort- en bondigheid.  
 
5. Bestuurswisseling voorzitter en secretaris 
Ruud Gerzon leidt de aanleiding van de wissels in en gaat in op de vraag van een aanwezige waarom het 
bestuur een voorkeurskandidaat aanwijst.  
De procedure voor het kiezen van de secretaris is het invullen op het stembriefje van ja of nee. 
De procedure voor het kiezen van de voorzitter is het invullen op het stembriefje van Heidy, Oscar of blanco. 
Ton Lesscher presenteert zich als kandidaat secretaris. 
Als kandidaat voorzitter presenteert Heidy Smit zich aan de aanwezigen. Hierna presenteert Oscar Mendlik. 
De kandidaat voorzitters worden bevraagd door de aanwezigen.  
De stemming voor de secretaris; 44 aanwezigen, 42 stemgerechtigd, 42 briefjes met ja, 0 briefjes met nee. 
Ton Lesscher (1352AS) is unaniem benoemd tot secretaris. 
De stemming voor de voorzitter; 44 aanwezigen, 42 stemgerechtigd, 23 briefjes met Oscar, 18 briefjes met 
Heidy, 1 briefje blanco. Oscar Mendlik (8307RD) is benoemd tot voorzitter. 
Ruud Gerzon is hierna voorzitter-af en wordt door Kees Kortleve namens het bestuur bedankt voor zijn inzet. 
Martine van Bemmel wordt als secretaris-af bedankt voor haar inzet. 
Oscar Mendlik geeft een korte speech en neemt de vergadering over. 
 



 

 
 
 

6. Presentatie verkiesbare kandidaten voor PS 
Niels Abcouwer (voorzitter verkiezingscommissie) leidt de presentatie in. 
De verkiesbare kandidaten presenteren zich in 2 minuten in de volgorde: Margriet Papma, Michael van der 
Ploeg, Josefien Rooks, Shasta Rotscheid, Ab Visser, Roos Winter, Niels Falch, Jeroen Kok, Ernest van der 
Linden, Tiko Smetsers (video) en Paul Vermeulen (video).  
Ron Zwart is helaas onverhoopt afwezig i.v.m. prive omstandigheden.  
Binnen 1 week start de e-voting vanuit Den Haag voor bepaling van de lijstvolgorde door de leden. 
29 november wordt de lijst definitief vastgesteld, alsmede het verkiezingsprogramma. 
Ruud Gerzon licht de werkwijze van de stemadviescommissie kort toe. 
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7. Presentatie ruwe versie verkiezingsprogramma 
Luc van der Wal (voorzitter programmacommissie) licht het proces toe van het verkiezingsprogramma. 
Diverse thema’s worden door Luc toegelicht en met de zaal uitgewisseld. 
Luc licht tot slot de vervolgprocedure toe: een ieder kan input sturen en eind oktober is de conceptversie 
gereed, waarop geamendeerd kan worden. 29 november stelt de vergadering het programma vast. 
 
8. Campagneplan verkiezingen PS 
Johanna Holtmaat (campagnecoordinator) licht de campagne ideeen toe.  
 
9. Rondvraag 
Rene Peeters roept op tot extra diep nadenken over het thema stad en land in het programma. Cocky 
Kuipers benadrukt het winnen van het Gouden Kalf voor de Nieuwe Wildernis. Martine van Bemmel roept op 
tot het meedoen met de D66 Dichtbij actie na afloop van de vergadering in het centrum van Lelystad. 
 
10. Sluiting 
Oscar Mendlik sluit de vergadering om 12.58 uur en dank een ieder voor zijn/haar inbreng en komst.  
 
De secretaris, 
Ton Lesscher 
 
 


