BOERBURGERBEWEGING verslag van de Algemene Vergadering 7 juni 2021 digitaal

Aanwezig:

Caroline van der Plas (voorzitter)
Wim Groot Koerkamp (secretaris)
Henk Vermeer (penningmeester)
Jan Brok
Femke Wiersma (digitaal)

Aantal leden digitaal aanwezig: 110 leden
1. Opening door Henk Vermeer en Caroline van der Plas.
Welkom, dank voor het digitaal aansluiten. Speciaal welkom aan nieuwe leden.
2. Bestuurdersverslag door Wim Groot Koerkamp.
Terugblik op 2020. Vogelvlucht vanaf laatste ALV, maar ook terugblik op ontstaan BBB, 27
juli 2018 ontmoeting Caroline, Henk en Wim. Eerste tastbare resultaat 16-10-2019
presentatie BoerBurgerBoek. Inmiddels populair welkomsboek aan alle leden: wat gebeurt
er eer gezond voedsel op ons bord ligt. Eerste ALV 31-5-2020. Een eerste vrijwilligersdag bij
Piggy’s Palace. Op 17-10-2020 laatste ALV in Nijkerk. Daarbij was ook de truck van Adrie.
Tijdens de laatste ALV is de volledige kandidatenlijst alsmede verkiezingsprogramma
vastgesteld. Caroline werd unaniem benoemd tot lijsttrekker. Mandaat werd verleend voor
extra kandidaten toe te voegen. Tenslotte is het huishoudelijk reglement bekrachtigd.
Vervolgens volgde er acceleratie. Tweewekelijks, wekelijkse sessies met de 26 kandidaten,
campagne af te stemmen. Tijd en energie in communicatie. Dank aan Uitgeverij Agrio; veel
advertenties als blijk van steun geplaatst. Heel veel spandoeken werden in de weilanden
geplaatst, al dan niet om een specifieke kandidaat. Kandidaten die uit eigen middelen hun
campagne financierden. Wie niet groot of sterk is, moet slim zijn, dus social media werd
bestookt. Mede ook door de expertise van Henk Vermeer. BBB haalde 104.300 stemmen op
17 maart 2021: een uitbarsting van vreugde klonk vanuit Deventer. Haar entree op een
trekker in het Binnenhof was opmerkelijk. Dit is nog maar het begin. We kunnen onze stem
vanuit het platteland nu permanent laten horen. De fractie BBB is opgericht in Den Haag.
Inmiddels heeft Vereniging BBB 1061 leden; de positie wordt uitgebouwd.
3. Financieel Verslag 2020 door Henk Vermeer en verslag van de kascommissie.
Het financieel verslag wordt digitaal gedeeld.
Boekjaar vanaf oprichting (november 2019) tot 31-12-2020. Campagnebudget werd
gecreeërd door verkoop merchandise en verkoop BBB boek. Daarnaast opbrengsten uit
contributie en enkele donaties. Nauwelijks kantoor-of verenigingskosten. Een klein
spaarpotje werd opgebouwd van EUR 4600,--.
Begroting 2021: contributie-inkomsten ca. 90.000 (kurk waar BBB op drijft). De verkiezingen
bepalen de begroting; er wordt gespaard voor de campagne. Totale campagne uitgaven
2020/2021 ca. EUR 70.000,--. Voor 2022 komt BBB in aanmerking voor overheidssubsidie, oa
in te zetten voor campagnebezet. Deze subsidie bedraagt “een paar ton”. Wij sparen nu voor
de PS verkiezingen.

Vragen zijn gesteld over de grote veranderingen in het bestuur. Belangrijk is dat de fractie
los staat van de Vereniging. Caroline kan dus geen voorzitter blijven van de vereniging. Henk
is ambtelijk secretaris van de fractie; deze rollen moeten gescheiden blijven en worden.
(inmiddels ca. 130 leden in de vergadering).
De cijfers van BBB zijn gecontroleerd door de kascommissie Ad Merks en Wim Jaspers. Op 19
mei 2021 zijn de stukken gecontroleerd; volgend jaar vindt ook accountantscontrole plaats.
De kascommissie bij monde van Wim Jaspers geeft een korte toelichting en stelt de ALV voor
het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen boekjaar. De online stemming: 322
uitgebrachte stemmen, 11 blanco stemmen, 1 persoon niet akkoord, 310 mensen akkoord.
Benoeming kascommissie 2021: Wim Jaspers aftredend; Ad Merks blijft en José Veelers
treedt toe. 322 uitgebrachte stemmen, 6 blanco stemmen, 316 akkoord.
Wim wordt bedankt voor zijn inzet, José wordt verwelkomd.
4. Statutenwijziging.
Een drietal statutenwijzigingen worden voorgelegd (voor letterlijke tekst, zie bijlage):
1. Geen vergoeding voor bestuursleden wordt voorgesteld om deze wel toe te kennen. Nu
de vereniging moet worden uitgebouwd, moet aan de bestuursleden een vergoeding
toegekend worden.
2. Termijnen voor tegenkandidaten van 2 naar 7 dagen.
3. Termijn voor oproeping van een vergadering naar 14 dagen.
306 mensen akkoord, 16 mensen blanco. Echter, voor deze statutenwijziging dient 2/3
van het aantal leden aanwezig te zijn, te stemmen. Daarom wordt een extra ALV
uitgeroepen op 29-6-2021 waarvoor de leden nog een uitnodiging zullen ontvangen.
4. Bestuurswijziging
Per 7 juni 2021 aftredend: Caroline van der Plas, Henk Vermeer, Femke Wiersma en
Wim Groot Koerkamp.
Per 7 juni 2021 door het bestuur voorgesteld: Erik Stegink, Elly van Wijk, Wim Jaspers,
Wilja Klein Teeselink en Robert Veldhuis
Er zijn door de leden geen nieuwe kandidaten voorgesteld.
Uitslag
Erik Stegink 322 uitgebrachte stemmen, 300 akkoord, 16 blanco, 6 niet akkoord
Elly van Wijk 297 uitgebrachte stemmen voor, 22 blanco, 3 niet akkoord
Wim Jaspers 297 voor, 21 blanco, 4 niet akkoord
Wilja Klein Teeselink 297 voor, 22 blanco, 3 niet akkoord
Robert Veldhuis 298 stemmen voor, 20 blanco 4 niet akkoord.
Jan Brok blijft nog als “constante factor in het bestuur. Jan stelt zich voor als stabiele
factor die altijd bereikbaar is. De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.
Erik, Elly, Wim, Wilja en Robert.
Erik neemt het woord over. Wie vormt het DB? Erik wordt de nieuwe voorzitter, Elly als
secretaris. Er is nog een zoektocht naar een kandidaat penningmeester.
Vragen uit de chat worden in de rondvraag beantwoord.

Afscheid van de afgetreden bestuursleden vond vanmiddag in Gorssel plaats. Een kleine,
maar zeer waardevolle compilatie gemaakt door Jesse en Arjan wordt afgespeeld. Een
“normale”vereniging heeft ereleden, BBB heeft nu 4 BovensteBesteBoerBurger leden!
Cadeau’s zijn vanmiddag overhandigd. Het symbool van de “dark horse”was beeldend in
de campagne. Uit naam van alle leden overhandigt Erik nu een beeld van een dark
horse. Deze dark horse symboliseert alle leden en Erik spreekt de wens uit deze dark
horse in de fractiekamer een gepaste plaats te geven; het symboliseert de BBB.
Henk spreekt een dankwoord uit. De stem van en voor het platteland wordt vanuit Den
Haag nu permanent geuit. Dank voor het vertrouwen. Wim blikt terug op de afgelopen
periode. Over drama queens en trots gedrag. Trots op het resultaat. De ratio regeert
niet, de emotie wel in Den Haag. Degene met de beste mediatraining bepaalt de agenda.
Nuchter Nederland moet nu reageren, of beter nog, zelf gaan agenderen. Zelf
lesmateriaal ontwikkeling, een halt toeroepen aan de postcode loterij. Vegetarische
drama queens. Mensen die geloven in den maakbare wereld. Dank voor uw steun, maar
blijf als geestelijk vader altijd verbonden aan BBB. Het gaat u BoerBurgerBest.
Femke gaat in op de kinderen, onze toekomt. Trekkers kwamen vanmiddag op ons
toerijden, kinderen stapten uit. Eerlijk beleid, daar doen we het voor. Met Caroline
voorop gaan we met elkaar ons uiterste best hiervoor doen. Dank voor alle steun van de
vrijwilligers, van iedereen. Femke gaat als beleidsmedewerkers de fractie ondersteunen.
Caroline dankt een ieder. Mensen van het eerste uur, betrokkenheid van leden,
ontzettend mooi om te zien dat het enthousiasme steeds groter werd, zeker in het
Oosten van het land. Allemaal dank voor alle steun, blijf bouwen aan deze mooie club:
we schrijven historie, nu al en zullen een stabiele factor in Den Haag vormen. We blijven
elkaar zien.
Rondvraag
1. De nieuwe wet/amendement over dierenwelzijn zou niet rechtsgeldig zijn ivm
demissionair kabinet. Deze wet is geldig. Je kan altijd een nieuwe wet of
wijzigingsvoorstellen indienen.
2. Wie zijn de fractiemedewerkers? Femke Wiersma, Henny Verhoeven, Janet Mensink
en Monique Flipsen, Alexander Hendriks en Henk Vermeer als ambtelijk secretaris.
Per 1 juli a.s. start Jesse Baak als communicatie/beleidsmedewerker.
Kandidaten op de lijst geven ook continue input op de diverse dossiers. Met zijn
allen proberen we 1 groot team te vormen.
Informeren van leden over moties etc. wordt nog ingericht. Alle inbreng en debatten
zijn via de site van de Tweede Kamer.nl terug te vinden.
3. Artikel 19.3 van de statuten: het is noodzakelijk dat 2/3 van de leden aanwezig is
voor het goedkeuren van de statutenwijziging.
4. Grote wisseling in het bestuur; is reeds uitgelegd. Deze wisseling was noodzakelijk
voor splitsing rollen fractie en bestuur.
5. Complimenten voor Caroline; blijf zoals je bent.
6. Hoe houden wij Caroline heel? Trekt ze het wel? Caroline heeft een groot
verantwoordelijkheids gevoel, goede hoop dat met een breed team
7. Hebben activitistengroepen nog geprobeerd invloed uit te oefenen? Zo dit al
gebeurt is, hebben we het niet gemerkt. Wij zijn vrij wakkere mensen op het
platteland!

8. Hoe gaat BBB zich profileren voor PS? Met prioriteit en voortvarendheid deze
uitdaging oppakken. Teams worden geformeerd, bij voorkeur over alle provincies in
heel Nederland. Ieder lid wordt opgeroepen om hieraan zijn medewerking te geven.
9. Hoe gaat BBB om met een jongerenafdeling? Deze jongeren (t/m 35 jaar) kunnen
een eigen afdeling oprichten. Jongeren zijn zeer welkom om lid te worden en naar
de toekomst nog beter te maken.
10. Aantal bestuursleden moet oneven zijn. Een penningmeester wordt nog gezocht, als
7e bestuurslid.
11. Kees Hanse: omroep Zeeland komt op 8 juni a.s. naar het bedrijf van Kees over BBB,
over Caroline in het zicht van 100 dagen Tweede Kamerlid. De 4 Zeeuwse
kandidaten zijn aanwezig, mooie opnames volgen. Graag contact met Erik Stegink
over deelname van Zeeland aan de PS.

Sluiting om 21.15.

Caroline

