
Bijlage 2 
 
Algemene Ledenvergadering SP Amsterdam 
22 september 20.00 
’t Zonnehuis (Zonneplein 30, Amsterdam) 
Notulist: Eduard van Scheltinga 
Voorzitter: Paulus Jansen 
 
Opening 
Paulus Jansen opent de ledenvergadering met herinnering aan het wooncongres dat op deze 
locatie is gehouden. 
Hij stelt zich voor als externe voorzitter voor deze ledenvergadering. 
 
Voorstellen stemcommissie bestaande uit Carlos van Eck en Remine Alberts. 
 
Stemming bij handopsteken over de stemcommissie: 
Aangenomen 
 
Remine Alberts: 
Stemming bij handopsteken over Paulus Jansen als voorzitter gekoppeld aan de 
voorgestelde procedure. 
 
Aangenomen met 4 tegenstemmen 
 
Paulus Jansen: 
Omdat op de vorige ledenvergadering geen notulen zijn gemaakt is er voor deze keer een 
externe notulist gevraagd. Eduard van Scheltinga wordt voorgesteld als notulist. 
 
Vervolgens een aantal huishoudelijke mededelingen. 
 
Agenda 
Het belangrijkste agendapunt is de bestuursverkiezing 
 
Erik Flentge geeft toelichting op de situatie rond de benoeming van de nieuwe wethouder 
 
Vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering 
 
Update over voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 
 
Jaarrekening 2020 en begroting 2021 vaststellen 
 
Bestuursverkiezing 
Kandidaten hebben van tevoren een statement op papier gezet en stemmers konden van 
tevoren vragen stellen per mail aan de kandidaten. Voorafgaand aan de verkiezing straks 
zullen de kandidaten nog een korte pitch doen. 
 
Tiers Bakker 



Trekt zich terug als kandidaat organisatiesecretaris en kandideert zich als algemeen 
bestuurslid en beveelt Frans Rein Jurrema als organisatiesecretaris aan. 
 
Audrey Deekman 
Stelt zich kandidaat als organisatiesecretaris en anders als algemeen bestuurslid. 
 
Frans Rein Jurrema 
Stelt zich kandidaat als organisatiesecretaris. 
 
Harm Jan Kamstra 
Kandidaat algemeen bestuurslid 
 
Ivar Kracht 
Kandidaat algemeen bestuurslid 
 
Anja Kuiper 
Kandidaat algemeen bestuurslid 
 
Meta Meijer 
Kandidaat voorzitter 
 
Luc Wiegers 
Kandidaat algemeen bestuurslid 
 
Erna Berends 
Kandidaat algemeen bestuurslid 
Is afwezig 
 
Niels van Leenen 
Kandidaat algemeen bestuurslid 
Is afgemeld 
 
Stemming 
Verkiezing voorzitter 
Een kruisje in het rondje achter de naam zetten is op die persoon stemmen. Eerst stemmen 
we over de voorzitter. 
 
Uitslag voorzittersverkiezing 
64 stemmen 
1 ongeldig 
1 blanco 
28 tegen 
34 voor 
 
Meta Meijer is gekozen als voorzitter. 
 
Verkiezing organisatiesecretaris 



Uitslag verkiezing  
63 stemmen 
2 ongeldig 
3 blanco 
14 Audrey Deekman 
44 Frans Rein Jurrema 
 
Frans Rein Jurrema is verkozen tot organisatiesecretaris. 
 
Verkiezing algemeen bestuursleden 
Frans Rein Jurrema moet op het stemformulier geschrapt worden, aangezien hij net gekozen 
is als organisatiesecretaris. 
 
De ledenvergadering gaat verder tot de verkiezingsuitslag bekend is. 
 
Korte toelichting benoeming wethouder 
Erik Flentge: 
Na vertrek van Laurens Ivens als wethouder stonden we voor de vraag of we een opvolger 
kiezen. Het vertrek van Laurens deed iedereen pijn. Er was geen inhoudelijk conflict met het 
college. Daarom hebben we besloten dat we met Jacob Wedemeijer verder wilden in het 
college. Er ligt nog te veel wat er allemaal moet gebeuren om uit het college te stappen. Zo 
hebben we de mogelijkheid om plannen klaar te leggen voor het opkopen van 
huurwoningen en de wettelijke mogelijkheid om beleggers uit de stad te weren. 
 
Maar er verscheen een stuk in het Parool. De vrouw van Jacob heeft een rechtszaak lopen 
tegen de gemeente. De zaak gaat over het tegengaan van verkameren van huizen in hun 
wijk. Als Jacob wethouder wordt voert zijn vrouw dus een zaak tegen hem. Dit is gemeld bij 
de integriteitscommissie en het leek hun geen probleem. Totdat er een juridisch advies 
verscheen en het opeens allemaal erg moeilijk was. 
 
Het is nu als volgt opgelost. De rechtszaak gaat door, maar de vrouw van Jacob gaat aan de 
zijlijn staan. Het duurde dus wat langer dan verwacht, maar Jacob wordt alsnog gewoon tot 
wethouder benoemt. 
 
Reacties uit de zaal 
Ronald van Raak: 
Roept op tot commitment aan Jacob. Niet alleen Jacob committeert zich aan de afdeling om 
dit klusje voor ons op te knappen, maar wij moeten ons ook aan hem committeren en 
helpen om het allemaal werkelijkheid te maken. 
 
Vaststellen verslag ledenvergadering juli 
Reacties uit de zaal: 
 
Opmerking 1: 
Er is een motie ingediend over onderzoek naar het gedrag van Laurens Ivens. Die staat in het 
verslag genoemd. Maar volgens mij is het belangrijk om op te nemen dat de motie is 
afgewezen op aandringen van Erik Flentge.  



 
Erik Flentge is daarmee akkoord en besloten wordt om dit punt toe te voegen. 
 
Opmerking 2:  
Ik hoor de dagvoorzitter een stemadvies geven om het er maar gewoon door te stemmen. 
 
Ronald van Raak: 
Ik ben al lang actief. Toen ik hier lid werd, was het een warm bad. Je hoeft niet allemaal 
vrienden te zijn, maar wel kameraden. We moeten ophouden elkaar verdacht te maken, 
zoals net met die opmerking gebeurt. 
 
Maker van opmerking 2 excuseert zich aan de dagvoorzitter. 
 
Verslag in stemming bij hand op steken 
 
Verslag is vastgesteld met 3 stemmen tegen 
 
Update verkiezingsprogramma 
Jacob Wedemeijer en Sara Murawski geven een update over het schrijven van het 
conceptprogramma. 
 
Oproep aan iedereen om het conceptprogramma goed te lezen en over na te denken. Let bij 
indienen van amendementen op wat je echt belangrijk vindt. 
 
Ideeën voor het programma kunnen voor 4 oktober gemaild worden naar: 
programmacommissie@protomail.com 
 
Update kandidatencommissie 
Sinds begin mei aan de slag. Verkennende gespreken gehouden met mensen die nu in de 
frontlijn staan. Met iedereen die zich aangemeld heeft zijn gesprekken gepland. We doen 
eerst een voordracht voor een lijsttrekker aan het nieuwe bestuur. Daarna zal deze 
voordracht in een ledenvergadering worden voorgelegd. Daarna volgt een ledenvergadering 
over de rest van de lijst en het verkiezingsprogramma. 
 
Vaststellen jaarrekening 2020 en begroting 2021 
Jaarrekening 
Meta Meijer geeft een korte toelichting op jaarrekening. 
 
Reacties uit de zaal 
Opmerking Andre:  

1. Jammer dat er verlies is gemaakt. Kijkend naar de saldi lijkt er iets niet te kloppen. 
Graag uitzoeken. 

2. Is de kwartaalbijdrage misschien toch 1 keer gestort? 
3. Om even mee te geven. Bij lasten staan verkiezingen. Dat zijn niet directe kosten, 

maar dat sparen we op.  
 
Meta Meijer: 
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1. Saldi zal Meta nakijken.  
2. De kwartaalbijdrage is gecheckt en het klopt zoals het hier staat. 

 
Stemming bij hand opsteken over het advies van de kascontrolecommissie 
0 tegenstemmen 
Aangenomen 
 
Stemming bij handopsteken over de jaarrekening 2020 
0 tegenstemmen 
Aangenomen 
 
Begroting 2021 
Geen toelichting nodig. 
 
Reacties uit de zaal 
Opmerking 1: 
Er staat honderd euro begroot voor scholing. Dat is erg weinig. Ik roep het nieuwe bestuur 
op om met scholing aan de gang te gaan. 
 
Meta Meijer: 
Scholing is erg belangrijk, maar kost ons vaak niet zoveel. 
 
Stemming bij handopsteken over begroting 2021 
0 tegenstemmen 
Aangenomen 
 
Uitslag bestuursverkiezing 
63 stemmen uitgebracht 
0 ongeldig 
Erna Berends 35 stemmen en is verkozen 
Harm Jan Kamstra 35 stemmen en is verkozen 
Anja Kuiper 32 stemmen en is verkozen 
Ivar Kracht 36 stemmen en is verkozen 
Niels van Leenen 36 stemmen en is verkozen 
Luc Wiegers 42 stemmen en is verkozen 
Tiers Bakker 50 stemmen en is verkozen 
Audrey Deekman 35 stemmen en is verkozen 
 
Rondvraag: 
Meta Meijer:  
Bedankt alle scheidende bestuursleden. 
Roept op om naar de volgende acties en bijeenkomsten te gaan: 

• Zaterdag 25 september demo tegen kernwapens om 11.00 in Volkel. Melden bij Diyar 
of bij stopkernwapens.nl. 

• Zaterdag 25 september De Onmisbaren in Rotterdam. Dag van FNV. Gaat over 
mensen die niet thuis hebben kunnen werken. Gratis met de bus. Melden op 
www.fnv.nl/onmisbaren of mailtje naar amsterdam@sp.nl 

http://www.fnv.nl/onmisbaren
mailto:amsterdam@sp.nl


• 2 oktober om 13.30 Expositie voedselhulp. Fotoraportage van onze voedseluitgifte. 
De locatie is buurthuis de Archipel. 

• Er komen nog twee ledenvergaderingen aan. Een om te stemmen over het 
partijbestuur. Op die ledenvergadering wordt ook de lijsttrekker en het 
conceptverkiezingsprogramma besproken. De ander gaat over de rest van de lijst en 
het verkiezingsprogramma. De uitnodiging volgt. 

 
Diyar Jassim:  
Op 17 oktober is er een demonstratie van woonopstand in Rotterdam. 
 
Opmerking 3: 
Op 18 oktober is er de mogelijkheid om in discussie te gaan met de kandidaten voorzitter en 
algemeen secretaris. Hier in het Zonnehuis. 
 
Opmerking 4: 
We zijn er morgen met onze voedseluitgifte in de Laurierstraat. Kom er een keer langs! 
 
Bart Hartog: 
Is contactpersoon van de ROOD-groep en vraagt van het nieuwe bestuur om duidelijkheid te 
geven over wat er met de ROOD-groep moet gebeuren. 
 


