NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING BBB 13 NOVEMBER 2021
DiGITAAL

Aanwezige bestuursleden: Erik Stegink (voorzitter), Jan Brok, Annemieke Tromp, Wim Japsers, Elly
van Wijk en digitaal Wilja Klein Teeselink en Robert Veldhuis
Aanwezig via de link: op enig moment 250 leden
Locatie Houtrust hal te Hooglanderveen
1. Voorzitter Erik Stegink opent de vergadering om 1300 uur. BBB had het liefst uiteraard een
fysieke vergadering gehouden, maar de omstandigheden laten dit niet toe. De
“bieproatsessie” volgt. Erik refereert aan de economische gevolgen van de beperkte
lockdown. Het bestuur hecht er aan om haar leden bij te praten. De agenda wordt
doorgenomen. Contact met degenen die de vergadering volgen kan alleen via de chat. In de
rondvraag zullen de vragen uit de chat behandeld worden. Wim Groot Koerkamp treedt als
moderator op.
2. Concept notulen van de ALV 7 juni 2021 en 28 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Financieel verslag. Begroting 2022. De cijfers worden toegelicht door penningmeester
Annemieke Tromp. De bedragen “opleiding en coaching” zijn met name voor de potentiële
kandidaten voor Provinciale Staten; de kandidaten dienen ook een eigen bijdrage te betalen.
Toegelicht wordt dat conform de “motie Jetten” er (zeer waarschijnlijk) een bedrag van EUR
425.000 aan subsidie vanuit de Rijksoverheid ontvangen wordt in 2022. Het aantal leden
groeit flink, dus ook de contributie-inkomsten. Een verwacht resultaat van EUR 5.000,-- in
2022 is geprognosticeerd.

4. BBB Bondgenoten. Bestuurslid Jan Brok geeft een toelichting. BBB doet niet mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Echter, mede door het geweldige optreden
van fractievoorzitter Caroline van der Plas, groeit de belangstelling voor BBB enorm. BBB is
een stabiele partij. Daarom heeft BBB besloten middels BBB Bondgenoten lokale partijen te
ondersteunen in de gemeenten. Jan roept de leden op om als er lokale partijen zijn die
belangstelling hebben, zich aan te melden op de website. Door BBB Bondgenoten en
Provinciale Staten zal BBB zich nestelen in gemeenten in provincies. BBB wil deze lokale
partijen ook faciliteren in opleidingen. Zeg het voort. De voorzitter meldt dat de eerste BBB
Bondgenoot in de vorm van HMV Aalten vandaag geformaliseerd kan worden; voorzitter Erik
Stegink gaat over tot ondertekening van de intentie-overeenkomst. HMV Aalten zal vandaag
ook deze intentie-overeenkomst ondertekenen.
5. Bestuurswisseling. Afscheid wordt genomen van de bestuursleden Robert Veldhuis en Wilja
Klein Teeselink. Zij worden bedankt voor hun diensten waarbij benadrukt wordt dat zij nog
altijd “hand en spandiensten” voor BBB zullen leveren; Robert is bijvoorbeeld rayonhoofd
voor de verkiezingen van Provinciale Staten Utrecht.
Ad Baltus is voorgedragen als nieuw bestuurslid. Met 352 stemmen voor is Ad gekozen als
nieuw bestuurslid. Ad stelt zichzelf kort voor. Hij bedankt de leden voor het vertrouwen in
hem. Ad gaat met veel enthousiasme van start.
6. Bestuurslid Wim Jaspers houdt een presentatie over de Provinciale Staten verkiezingen in
2023. Belangrijke data voor de Kiesraad PS zijn bijvoorbeeld 19 december 2022: laatste dag
van registratie aanduiding PS. Op 13 maart 2023 is de laatste dag van registratie aanduiding
Eerste Kamer, zeker een belangrijke datum want BBB wil ook in de Eerste Kamer gekozen
worden. Op 15 maart 2023 hopen we een goede uitslag te kunnen vieren. BBB gaat met een
eigen identiteit meedoen aan PS verkiezingen: nuchter, praktisch, realistisch, met de poten in
de klei/zand/loss. De totale coördinatie is een taak van het bestuur. Het aantal kandidaten
per provincie verschilt. BBB hoopt tussen de 5 tot 10 statenleden per provincie te leveren.
Het tijdspad wordt toegelicht. Aanmelden van kandidaten, rayonhoofden (kartrekkers), het
schrijven van het programma door de kandidaten, voordracht van de kandidatenlijsten door
het bestuur. Wij verwachten er veel van. Voor vragen is uiteraard de chat beschikbaar.

7. Integriteitskader. Het integriteitskader wordt toegelicht door de secretaris Elly van Wijk.
Integriteit is een lastig woord; het integriteitskader is bijgevoegd. Integriteit, zo legt Elly uit,
een werkwoord. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. Wat je zegt klopt en ook wat je
niet zegt klopt. Ik kan altijd in de bekende spiegel kijken. Heel belangrijk is elkaar
aanspreken. Als je ziet dat er iets niet deugt of klopt, spreek de ander daar op aan. Elkaar
aanspreken kan ook een compliment zijn! Er wordt een voorbeeld gegeven van een

wethouder die een gratis vakantie aangeboden krijgt van een plaatselijke
projectontwikkelaar. En ook al zou dit allemaal kunnen, deze handeling heeft de schijn tegen,
dus gewoon niet doen. Het integriteitskader wordt door de voorzitter en secretaris fysiek
ondertekend.
8. Rondvraag. De chat wordt beheerd door Wim Groot Koerkamp. Twee schriftelijke vragen zijn
vooraf gesteld. Jakob IJsselstein: jongeren kunnen een eigen afdeling oprichten; hoe ziet het
bestuur dit. Voorzitter Erik Stegink geeft aan dat dit onderwerp zeker op de bestuurstafel
ligt. Begin volgend jaar zal het bestuur hierin actief op gaan acteren en met een concreet
voorstel komen. Linda van Leeuwen vraagt naar de verhouding tussen BBB en Farmers
Defence Force. De voorzitter geeft aan dat BBB een politieke partij en is niet direct
verbonden of verlangstuk van FDF. BBB heeft eigen verantwoordelijkheden en eigen
identiteit.
Tineke Bulder: hoeveel partijen hebben zich aangemeld. Jan licht toe dat er ca. 24 lokale
partijen zich aangemeld hebben. Aansluitend: is BBB er ook voor de burgers in de stad? De
voorzitter licht dat BBB er zeker is voor de burgers in de stad. Caroline zal hier nog op in
gaan.
Linda: is BBB Bondgenoten alleen voor lokale partijen? Jan licht dat dit niet waarschijnlijk is,
maar het zou kunnen. De gemeentelijke lokale partijen zijn groeiende, dicht bij kiezers.
Nicole vraag of er zicht is op het feit dat in iedere provincie BBB kandidaten zijn? Wim
vermeldt dat er inderdaad in alle provincies al kandidaten zijn aangemeld, maar in sommige
provincies heeft BBB nog wel meer kandidaten nodig. Desgevraagd licht Erik toe dat BBB niet
meedoet met de waterschapsverkiezingen. Antoin vraagt of er een tijdspad is voor BBB
Bondgenootschap is. Jan licht toe dat er zeker een tijdspad is, maar de verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de lokale partijen. Aanmelden kan via de BBB website. Ook nog na de
gemeenteraadsverkiezingen, samenwerking kan. Desgevraagd meldt Jan dat er 1 BBB
Bondgenoot per gemeente komt. Tjerk vraagt naar de tijdsbesteding voor provinciale staten.
Wim meldt dat de tijdsbesteding voor een statenlid ca. 16-24 uur is, ook afhankelijk van de
grootte van de statenfractie. Marjan van Beesd wijst op Pieter Omzigt, zou ook een goede
aanvulling zijn voor BBB. Wim licht desgevraagd toe dat door het BBB Bondgenootschap de
lokale partijen een stem krijgen in Den Haag. Alexander vraagt naar de vorderingen van
internationaal secretariaat en wetenschappelijk bureau. Erik licht toe dat de focus in deze
fase op andere initiatieven ligt. Daarna jongeren, business etc. Afrondend wordt gesteld dat
voor vragen het bestuur altijd bereikbaar is.
9. De formele vergadering wordt gesloten.
Fractievoorzitter Caroline van der Plas krijgt het woord en doet verslag uit de fractie. Ook
gaat Caroline in op de vragen in de chat.
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