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CONCEPT - NOTULEN
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 november 2022

De Schakel te Nijkerk

Aanwezig: Erik Stegink voorzitter, Jan Brok vice-voorzitter, Elly van Wijk secretaris, Wim 
Jaspers en Ad Baltus
Afwezig: Annemieke Tromp penningmeester

1. Opening
Voorzitter Erik Stegink opent de vergadering. Er zijn ca. 330 leden fysiek aanwezig en ca. 
400 leden zijn  digitaal aangesloten. Voorzitter Erik Stegink heet iedereen welkom op een 
extra ledenvergadering die wellicht wel wat stof zou kunnen doen opladen. Hou er reke-
ning mee Nederland dat BBB een structurele factor van de politiek gaat uitmaken. Wij 
gaan er voor! Wij worden een politieke partij van betekenis. Penningmeester Annemieke 
Tromp is thuis, net bevallen van een mooie dochter Lisa. Er is veel te doen in Nederland. Er 
zijn veel crises in Nederland. Er zjin mensen die onrechtvaardig behandeld worden door 
de overheid. Deze mensen verdienen steun. Van veel mensen. De voorzitter vraagt steun 
voor deze mensen, van de vergadering, door te gaan staan. De leden staan op en applau-
disseren luid.

KERNWAARDEN:
Wie is BBB, wie zijn wij? Samen helpen we mensen. We zijn er voor elkaar. Wat u niet wil 
dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Wees gewoon jezelf. Het glas is halfvol en 
doe dat humorvol. Wij doen dat niet voor onszelf, maar voor BBB. Voor langere termijn. 
Onze kernwaarden zijn:

NOABERSCHAP We geven om elkaar en werken respectvol samen. Er voor elkaar zijn is 
vanzelfsprekend. 
GULDEN REGEL Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat u niet wil 
wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en res-
pectvol. Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open. AUTHENTIEK Blijf jezelf, doe ge-
woon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol. Geen arrogantie, geen spatjes. 
PROFESSIONEEL Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding. Stel het 
algemeen belang boven het persoonlijk belang

De ledenvergadering is toegankelijk voor leden. Als er financiële cijfers, vertrouwelijke 
informatie wordt gedeeld, gaat BBB er van uit dat deze vertrouwelijke informatie ook 
binnen BBB blijft.

2. Notulen 11 juni 2022.
Er zijn geen tekstwijzigingen ontvangen; de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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3. Begroting 2023
Jan Brok vervangt penningmeester Annemieke Tromp.
Er is een nieuwe begroting opgesteld. Deze ziet er anders uit dan de vastgestelde begro-
ting in juni 2022. De herziene begroting 2023, laatste kolom, wordt behandeld. Enkele 
punten:
• Contributie is fors omhoog gegaan; ledenaantal is immers fors gestegen.
• Cursussen en trainingen flink minder dan 2022; trainingen hebben plaatsgevonden in 

2022.
• subsidie gaat omhoog als gevolg van groeiend aantal leden.
• Bestuurszaken: flink verhoogd. Vacatiegelden zijn verhoogd. Het bestuur vergadert 

elke week met heel veel actiepunten. 
• Partijbureau: kosten zijn zo reëel mogelijk ingeschat.
• Ledenvergaderingen EUR 75.000,-- veel geld, maar volgend jaar willen we ook een 

congres organiseren.
• Budget landelijk campagne: budget landelijk voor de 12 provincies en WS.
• Kosten voor jeugd: in elke provincie een kernteam; de jeugd heeft de toekomst.
• Saldo baten en lasten begroting 2023 EUR 22.550,--; begroting van EUR 1,100.000,--.

Gevraagd wordt naar wat de post “dubieuze debiteuren”; een formaliteit van EUR 250,-- 
voor eventuele leden die niet betalen. Zou ook onder calamiteiten kunnen.
Gevraagd wordt hoe de statenleden in een stichting georganiseerd worden; dit gaat bui-
ten de vereniging en ALV om. Toegelicht wordt nog dat er een strikte scheiding is tussen 
het politieke deel en vereniging. Er is een landelijke stichting voor de fractie in Den Haag. 

De vice voorzitter Jan Brok wordt blij van het grote ledenaantal en hoopt dat de toelich-
ting op de aangepaste begroting duidelijk is.

De vergadering stemt bij acclamatie in met de gewijzigde begroting. De voorzitter dankt 
de leden voor het gestelde vertrouwen.

4. Mandaat Waterschappen
1048 stemmen voor, 6 leden niet akkoord, 21 leden blanco.
Een overweldigend resultaat. Een snelkookpan. BBB is in gesprek met kandidaten voor 21 
waterschapskringen. Het is belangrijk dat BBB inbreng heeft bij de waterschappen. In de 
campagne zullen PS en WS samenwerken. Dank voor de steun voor het bestuur.

5. Mandaat Eerste Kamer
1048 stemmen voor, 6 leden niet akkoord, 21 leden blanco.
De voorzitter roept op als er nog leden zijn die het BBB gevoel hebben, de kwaliteiten 
hebben, dan kunnen zij zich melden bij voorzitter Erik Stegink. De vertrouwenscommissie 
voert gesprekken met potentiële kandidaten bestaat uit 3 leden: Anky Griekspoor, Maurtis 
von Martels en Ellen Gast. Ellen is lid nummer 1 van BBB. 
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6. Provinciale Staten 
- Provincie Drenthe:
Gertjan Schuinder lijsttrekker Drenthe: 977 stemmen voor, 13 tegen en 86 blanco. Gerjan 
houdt een pitch en stelt zich nader voor.
De kandidatenlijst Drenthe is goedgekeurd: de kandidaten worden gefeliciteerd.

- Provincie Flevoland:
Anja Keuter, 978 voor, 15 leden tegen, 83 blanco. 
De kieslijst Flevoland is goedgekeurd, de kandidaten worden gefeliciteerd.

- Provincie Friesland:
Abel Koostra, 973 voor, 19 leden tegen, 84 onthoudingen.
De kieslijst Friesland is goedgekeurd door de leden; de kandidaten worden gefeliciteerd. 

- Provincie Gelderland:
Rik Loeters, 988 voor, 11 tegen en 77 onthoudingen. 
Lijsttrekker Rik stelt zich voor met 3 kernpunten:
• Niet meer geld naar wensnatuur
• 800 megawindmolens, 16 windmolens per gemeente: nee, 1e keuze is kernenergie
• De wolf: jagers mogen hun verantwoordelijkheid nemen.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Kandidatenlijst Gelderland van 49 kandidaten is niet geamendeerd en dus goedgekeurd 
door de leden. Gefeliciteerd.

Henk Meerdink uit Aalten wil een toevoeging doen op de kandidatenlijst en een lid uit 
Aalten toevoegen. Het bestuur kan nog wijzigen op de kandidatenlijst doen, echter dit zijn 
uitzonderingen en zal zorgvuldig bekeken moeten worden.

- Provincie Groningen: 
Lijsttrekker Gouke Moes, 977 leden voor, 14 tegen en 85 blanco.
Er is een geweldig team in Groningen, robuuste lijst: we doen het met elkaar.
Drie thema’s:
• Mijnbouwschade: concrete plannen
• Leefbaarheid: stad en ommeland: pronkjuweel in een gouden rand
• Vertrouwen van de burgers herstellen en waarmaken.
De kandidatenlijst Groningen is niet geamendeerd, alle kandidaten in Gorningen zijn 
gekozen.

- Provincie Limburg:
Lijsttrekker Annetje Schoolmeesters 982 stemmen voor, 15 tegen en 79 blanco.
Limburg heeft al het goede nodig dat BBB kan doen. Gezond verstand, menselijke maat 
voorop. Als lijsttrekker wil Annetje haar kennis van PR tot verbinding in te zetten. Daarin 
zit een gedeelte van de oplossing. Staat de mens centraal of het geld, of het model of het 
grafiek: de inwoners van Limburg zijn ons kapitaal de politiek het middel. 
De 32 kandidaten zijn allemaal verkozen.
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- Provincie Noord Brabant
Lijsttrekker John Frenken 964 stemmen voor, 26 tegen, 86 blanco.
John dacht terug te keren naar het bedrijfsleven, maar “een vrouwke” vertelde het eerlijke 
verhaal, dat landelijke partijen het juiste verhaal niet waar kunnen maken. De BBB familie 
gaat scoren in Noord-Brabant, als patrias familias. 
De kandidatenlijst van Noord-Brabant is niet geamendeerd, iedereen is gekozen: gefelici-
teerd.

- Provincie Noord-Holland
Lijsttrekker Ingrid de Sain: 971 stemmen voor, 16 tegen, 89 blanco.
Ingrid is blij en trots. De balans is kwijt. Den Haag weet niet wat er leeft bij de inwoners. Ze 
heeft een fantastisch team om haar heen. Zij gaan het verschil maken in Noord-Holland.
De kandidatenlijst is niet geamendeerd; iedereen is gekozen.

- Provincie Overijssel
Lijsttrekker Carla Evers: 978 voor, 10 tegen, 79 blanco.
Het is de hoogste tijd volgens Carla dat mensen gehoord worden, serieus worden geno-
men. Het is tijd voor gezond verstand, voor gezond boerenverstand. Het is de hoogste tijd 
voor een overheid die een doel voor ogen heeft, die transparant is, integer is, die samen 
met de inwoners aan de slag gaat. Daar staat Overijssel voor.
De 24 kandidaten van Overijssel zijn allemaal gekozen, 

- Provincie Utrecht
Lijsttrekker Anton Verleun: 970 voor, 13 tegen 93 blanco.
Een fantastisch team Utrecht staat achter “BBB verdient beter”, zo stelt Anton. Een toe-
komstvisie voor ondernemers. Een platteland waar geleefd kan worden. Een beter open-
baar vervoer. De bus moet terug naar het platteland. Utrecht verdient BBBeter.
De kandidatenlijst is niet geamendeerd; alle kandidaten zijn gekozen.

- Provincie Zeeland
Lijsttrekker Kees Hanse: 958 voor, 18 tegen, 100 blanco.
Kees beschrijft zijn mooie dag. Er is heel veel onvrede in Zeeland. Mensen die niet meer 
willen gaan stemmen. Daar moet BBB zich op focussen. Zeeland moet op zijn grondvesten 
gaan schudden. Er is potentie en kracht.
De kandidatenlijst van Zeeland is niet geamendeerd; 28 kandidaten zijn gekozen.

- Provincie Zuid-Holland.
Lijsttrekker Hans Veentjer 954 stemmen voor, 22 tegen, 100 onthoudingen.
Hans vraagt om een applaus voor Caroline en het bestuur, zij hebben dit mogelijk 
gemaakt. Hans is vertegenwoordiger van het team Zuid-Holland. Mooie mensen die aan de 
verwachtingen van de inwoners van Zuid-Holland willen voldoen. Inwoners moeten 
betrokken worden bij besluitvorming. Geen onderonsjes tussen niet gemandateerde instel-
lingen, de burger moet aan het woord komen: jij-wei-samen.
De 25 kandidaten zijn allemaal gekozen: de kandidatenlijst is niet geamendeerd: gefelici-
teerd!
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Geniet van dit moment! Wees trots en straal het uit.
Maar ook: de media wil weten wie de lijsttrekkers zijn. De lijsttrekkers worden gepresen-
teerd aan Nederland! Maar dan na afloop van de besloten ALV.  Uiterlijk 15.15 uur zal de 
vergadering worden gesloten.

Mandaat voor de kandidatenlijsten:
Het bestuur wordt gemandateerd om wijzigingen op de door de leden vastgestelde kandi-
datenlijsten PS door te voeren.

7. Het 10.000 ste BBB lid!
Marnix Knetemann is het 10.000 ste lid! 
Marnix wordt gebeld, hij kon niet fysiek aanwezig zijn op de ALV. Namens alle leden wordt 
Marnix gefeliciteerd en er wordt aan hem een BBB Arrangement op Landgoed ’t Wildryck 
aangeboden.

Ook een drietal leden wordt het verwenpakket aangeboden: Charlotte van Gelder, Maarten 
Holland en Anneke van Lieshout. Met hen zal contact worden opgenomen.

8. Rondvraag
Klaas Brom uit Gelderland: vraagt zich af waarom er ca. 1000 leden hun stem hebben 
uitgebracht van de 10.000. Is dit aantal niet laag? De voorzitter antwoordt dat 10% van de 
leden een heel mooi aantal, in vergelijking met andere partijen is dit misschien wel een 
groot aantal. Vanuit de zaal wordt bevestigd dat dit niet afwijkend is.

Casper uit Wageningen: emails kunnen in de spam komen; de voorzitter antwoordt dat er 
op dit moment gewerkt wordt aan verbeteringen van de ledenadministratie. Echter, spam 
ligt aan de individuele instellingen van de gebruiker, dit kun je zelf wijzigingen. Tevens 
wordt toegelicht dat vanwege veiligheidsoverwegingen de stem ook bevestigd moet 
worden, dit kan ook leiden tot 

Geert vd Berg uit Utrecht: heeft alleen op Utrecht gestemd. Geantwoord dat alle leden op 
iedere lijsttrekker hebben kunnen stemmen.

Michel Becker  Amstelveen, BBB Bondgenoot: hoe kijkt BBB naar de gemeenteraadsver-
kiezingen en hoe verhoudt zich de locale partijen en BBB Bondgenoten zich daartoe. De 
voorzitter legt uit dat het bestuur besloten heeft om een BBB platte organisatie neer te 
zetten. Kernteams met een gedegen mandaat zonder dat dit eigen verenigingen worden. 
Alle gremia worden onder de BBB familie-geplaatst. Wat te doen in 2026 met de gemeen-
teraadsverkiezingen. Daar heeft het bestuur nog geen keuze in gemaakt. Er is wel een 
platform bij de BBB Bondgenoten voor onderlinge uitwisseling en uitwisseling binnen de 
BBB.

De leden in de andere zaal worden expliciet ook uitgenodigd om vragen te stellen voor de 
rondvraag.
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- Digitaal worden ook vragen voorgelegd.
Mw. Wagemans: kan iets meer verteld over de volgende stap van BBB Jong. Jurre als 
voorzitter van BBB Jong beantwoordt deze vraag. Er worden provinciale kernteams ge-
vormd. Vanaf 18 jaar mag je stemmen binnen de BBB, echter iedereen van 14 jaar mag 
meepraten. Wat is de maximumleeftijd voor BBB Jong? Staande de vergadering wordt 
gevraagd of iemand bezwaar heeft tegen de leeftijd van 35 jaar? Er staat 1 lid op die voor-
stander is van 27 jaar. Echter, vanuit de zaal wordt bevestigd dat het NAJK een maximum-
leeftijd heeft van 35 jaar. Een andere opmerking is dat voor een mooi aantal de maximum-
leeftijd 35 jaar kan zijn. De continuïteit van BBB Jong is wellicht beter geborgd bij 35 jaar. 
De peiling in de vergadering neigt naar een maximumleeftijd van 35 jaar.
Jurre roept jongeren in de provincies Utrecht en Flevoland zich nog te melden voor BBB 
Jong. Vanuit de zaal wordt een zaaltje aangeboden voor BBB Jong van de Studentever-
eniging en Studentenkorting.

Willem uit Groningen: vraagt zich af hoe het mandaat van de provinciale kerngroepen 
vorm wordt aangegeven. Uitgelegd wordt dat er geen extra bestuurslaag komt, althans dit 
wordt het voorstel, maar wel input vanuit de leden.

Ad Merks uit Rotterdam: vraagt aandacht voor de verkiezingen in Voorne voor BBB Bond-
genoot Vrij Voorne, er zijn activiteiten. Vrij Voorne wordt succes gewenst.

Digitaal wordt gevraagd naar de status van de provinciale ledenbijeenkomsten. Leden 
worden in de provincie geconsulteerd en geïnformeerd, bijvoorbeeld over de verkiezings-
programma’s.

Bernard Buis: vraagt meer uitleg over de waterschappen. Ad Baltus geeft uitleg. Wellicht 
wat laat begonnen, maar het proces is nu in volle gang. Kandidaten worden gescreend, 
een kapstokprogramma is opgesteld. Drie rayonhoofden verzetten heel veel werk. Be-
stuursleden zijn aangehaakt. Het bestuur is aangenaam verrast over de kwaliteit van de 
kandidaten. In Flevoland zijn er nog kandidaten nodig. Aanmeldingen kunnen alleen nog 
via het bestuur.

9. Sluiting
Twee jaar geleden zat BBB op deze plaats met minder mensen, veel minder mensen. BBB 
groeit en bloeit. We zijn er klaar voor om in Nederland het beste optimale resultaat gaat 
halen met de Provinciale Staten. De voorzitter sluit de vergadering af.


