
	

	

CONCEPT NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 JUNI 2022 

 

Locatie: Opstandingskerk te Nijkerk 

Aanwezig aantallen leden: fysiek 196, digitaal  186 

 

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. Een fysieke vergadering. Ook wordt iedereen 

online welkom geheten. De voorzitter gaat in op de actualiteit: “met de poten in de klei”. We 

zijn bijeen om iets in beweging te zetten. BBB en de besloten ledenvergadering. Een platte 

organisatie die aan het bouwen is. Aansluitend aan de ALV is er een openbaar gedeelte. Met 

het goedvinden van de leden zal ook media aanwezig zijn. Er is veel behoefte aan informatie. 

Desgevraagd wordt aangegeven dat er geen facebook live is; het is een besloten 

ledenvergadering. 

 

2. Concept-notulen d.d. 13 november 2021. Secretaris Elly van Wijk licht toe dat er geen 

wijzigingsvoorstellen ingediend zijn zodat aangenomen kan worden dat de concept notulen 

nu definitief vastgesteld kunnen worden. De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 

13 november 2021 worden definitief vastgesteld.  

 
 

3. Jaarverslag van de secretaris. Secretaris Elly van Wijk licht toe dat in juni 2021 vier 

bestuursleden Caroline, Wim, Henk en Femke afgetreden zijn nieuwe bestuursleden zijn 

toegetreden. Het nieuwe bestuur heeft veel gebouwd heeft, veel in de steigers gezet heeft. 

Grote onderwerpen als BBB Bondgenoten, Provinciale Staten maar ook werkgroepen als BBB 

Jong, Plan van Aanpak Eerste Kamer, Europese Verkiezingen. Maar ook veel formaliteiten 



	

	

vergen aandacht: protocollen voor communicatie, agressie, social media en integriteit zijn 

opgesteld, aan UBO-wetgeving moet worden voldaan. Het was een druk en enerverend jaar 

waarin, nadat het stof van de verkiezingen van de Tweede Kamer was neergedaald, veel 

werk is verzet om te komen tot een goede basis voor een volwassen vereniging. 

 

4. Penningmeester Annemieke Tromp doet verslag van het financiële jaarverslag 2021. 

Jaarrekening 2021: Er is boekhoudkundig verlies van EUR 53.000,--. Ook een opmerkelijke 

post is de “inkoop promotiemateriaal”; dit behelst ook de voorraad. Voor 2022 zal deze post 

gesplitst worden. Ook wordt een toelichting gegeven op de post trainingen/Bootcamp. 

Deelnemers van deze cursus wordt ook gevraagd een eigen bijdrage te leveren aan deze 

trainingen (inkomsten). De vacatievergoedingen wordt toegelicht. Verkoop webshop is ook 

een hoger bedrag. Er wordt een vraag gesteld over de trainingskosten. 

Contributieverlaging: Het voorstel van contributieverlaging wordt toegelicht. Ook de 

verlaging van de leeftijd voor jongeren om zo in aanmerking te komen voor 

contributieverlaging wordt benoemd. 

Stemming: aantal uitgebrachte stemmen 578, waarvan 515 akkoord, 40 blanco en 23 niet 

akkoord. Het voorstel is aangenomen. De contributie bedraagt per jaar EUR 66,--. Voor 

jongeren tot en met 35 jaar bedraagt de contributie EUR 33,-- per jaar. 

Begroting 2023: deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd. De accountantskosten 

worden toegelicht (EUR 10.000,--); inkoop promotieartikelen is vooralsnog niet opgedeeld 

omdat nog geen inzicht is aan wie deze kosten toegedicht kunnen worden.  Inkoop 

verenigingskosten betreft systemen etc. Toegelicht worden de posten Vergoedingen 

bestuursvergadering, kilometerkosten etc. Reserveren campagnefonds is voor de te voeren 

campagnes. 

Inkomsten: de grootste inkomst betreft contributie; het geven van donaties is begroot, 

echter donaties komen nu heel veel binnen, vanmorgen nog. BBB is bezig om de ANBI-status 

aan te vragen. En lid geeft aan dat de opsomming wellicht niet klopt; negen getallen bij tien 

regels; toegelicht wordt dat de “doorbelasting St. Fractieondersteuning BBB” op twee regels 

is gesteld, zonder dat een regelomhaal bij de bedragen is gedaan. Desgevraagd wordt 

toegelicht dat de jaarlijkse subsidie politieke partijen telkens aangevraagd moet worden; dit 



	

	

bedrag is ook afhankelijk van het aantal leden. Desgevraagd wordt toegelicht dat donaties 

zowel particulier als privé. Donaties tot EUR 1000,-- behoeven niet te verantwoord te 

worden. Donaties boven de EUR 1000,-- wel, anders komen deze donaties niet aan BBB toe. 

Desgevraagd wordt bevestigd dat nieuwe leden ook de optie kunnen kiezen “niets” te willen 

ontvangen (boek / T-shirt). 

Kascommissie: het woord wordt gegeven aan José Veelers van de kascommissie. José 

bevestigt dat er een goede uitleg is gegeven op de vragen van de kascommissie en dat de 

financiële stukken er goed uit zien. Het nieuwe lid van de kascommissie is Robert van Dul. De 

vergadering gaat middels applaus akkoord met het verslag van de kascommissie. 

 

5. Decharge: bij acclamatie wordt decharge verleend aan het gehele bestuur voor het gevoerde 

beleid over 2021. De vergadering applaudisseert waarna de voorzitter zijn dank uitspreekt 

voor het vertrouwen dat de vergadering in het bestuur gesteld heeft en stelt. 

 

6. De vice voorzitter neemt het woord. In de statuten is vermeld dat er na 3 jaar  herverkiezing 

van de bestuursleden dient plaats te vinden. Voor de continuïteit van de verenging BBB is er 

een rooster van aftreding opgesteld, dusdanig dat er elk jaar op de Algemene 

Ledenvergadering een herverkiezing van een bestuurslid is, zodat continuïteit van het 

bestuur geborgd is. 

Uitslag stemming: uitgebrachte stemmen:  

Erik Stegink: 548 akkoord, 4 niet akkoord, 26 blanco: Erik is als voorzitter herkozen voor een 

periode van 3 jaar; 

Annemieke Tromp: 539 akkoord, 4 niet akkoord, 35 blanco: Annemieke is als bestuurslid 

herkozen voor een periode van 2 jaar; 

Elly van Wijk: 543 akkoord, 5 niet akkoord, 30 blanco; Elly is als bestuurslid herkozen voor 

een periode van 1 jaar. 

 

7. Actualiteiten: 

1. BBB Bondgenoten. De vice voorzitter Jan Brok geeft een toelichting op de uitslag van de 

BBB Bondgenoten. 21 partijen met 61 zetels. Er wordt opvolging gegeven aan de 



	

	

voorwaarden die BBB stelt aan BBB Bondgenoten, bijvoorbeeld lidmaatschap van de 

raadsleden van de BBB Bongenoten. Uit de vergadering wordt aangegeven dat Vrij 

Voorne nog gemeenteraadsverkiezingen gaat houden in november in verband met een 

beoogde gemeentelijke herindeling, het aantal zetels zal derhalve nog toenemen. Jan 

geeft aan veel geleerd te hebben, hij is een verenigingsman, maar leert in de politiek: 

“steun BBB, samen maken we BBB”. 

 

2. Provinciale Staten 2023. Bestuurslid Wim Jaspers geeft een toelichting op het 

tijdsschema naar de aanloop van de Provinciale Staten. Ook licht Wim toe dat de 

verkiezing van de leden van de Eerste Kamer een zeer belangrijke vervolgstap is. Wim 

spreekt de hoop en verwachting uit dat BBB in maart 2023 de grootste partij van 

Nederland wordt. De vergadering applaudisseert.  

 
3. BBB Jongeren. Jurre Boers, 18 jaar betreedt het podium. Met een aantal jongeren is het 

initiatief genomen om BBB Jong op te richten. Het zijn kwartiermakers. Het doel is dat 

jongeren per provincie via korte lijnen invloed krijgen landelijk en provinciaal. Er wordt 

een oproep gedaan dat jongeren zich aanmelden via de website. Desgevraagd wordt 

verteld dat jongeren vanaf 16 jaar zich kunnen aanmelden omdat je dan pas lid kan 

worden van een politieke partij. Maar dan meldt zich een lid zich die 14 jaar is. Het 

bestuur zal zich beraden over de minimum leeftijd van leden. Via de chat wordt de vraag 

gesteld of BBB ook al bezig is met het inrichten van een wetenschappelijk bureau. De 

voorzitter licht toe dat hierover zeker gedachten zijn om het instituut onder het bestuur 

in te richten. Er is dan ook landelijke subsidie beschikbaar. Omdat er korte lijntjes naar 

de fractie. 

 
8. Rondvraag:  

. Waterschapsverkiezingen: Bestuurslid Ad Baltus krijgt het woord. Met het wegvallen 

van de geborgde zetels heeft het bestuur zich beraden over deelname aan de 

verkiezingen van het waterschap in 2023. Ad meldt dat BBB mee gaat doen met de 

waterschapsverkiezingen 2023. Het bestuur laat zich daarbij ondersteunen door een 



	

	

ondersteunend team. Het Plan van Aanpak wordt geschreven en binnenkort behandeld. 

Het doel is niet om in alle 21 waterschappen mee te doen.   Desgevraagd antwoordt Ad 

dat BBB zelf met de waterschapsverkiezingen mee gaat doen, geen BBB Bondgenoten.  

 

. De eerste motie is ontvangen van een lid uit Vlagtwedde. BBB wordt dus echt 

volwassen, zo stelt de voorzitter. Volgend jaar wordt er een BBB congres georganiseerd. 

De motie wordt door Caroline toegelicht. Het voorstel is om de culturele sector te 

stimuleren. Een mooie motie en vraag; landelijk kan regionale cultuur gestimuleerd 

worden. De subsidies gaan naar grote steden en grote projecten. Hierover zijn al 

Kamervragen gesteld. Er wordt namelijk heel weinig subsidie aangevraagd door kleinere 

steden. Aangeraden wordt dus om subsidie aan te vragen; de BBB fractie gaat met de 

motie aan de slag. 

 

9. Sluiting. De voorzitter rondt het besloten gedeelte van de algemene ledenvergadering af. Hij 

spreekt zijn dank uit aan ieders aanwezigheid, zowel fysiek als digitaal, en ieders bijdrage aan 

deze levendige algemene ledenvergadering. 

 

 

 
 


