
 
Notulen 
Datum : 18-01-2020 
Betreft :  Notulen ALV6 
Uitgenodigd :  Leden Volt Nederland, toehoorders 

 
1. Opening/korte mededelingen bestuur 

Laurens opent de ALV 
Update Volt Nederland:  

- Het Run4Volt programma is afgelopen weekend succesvol van start gegaan. Er zijn 35 
mensen geselecteerd die meedoen aan dit traject. 

- Een ander groot succes is het incassocontract dat is afgesloten bij de bank. Dit 
betekent dat alle contributies in een keer getrokken kunnen worden aan het begin van 
elk kalenderjaar. 

- Een bijzondere mijlpaal is dat Volt Nederland de eerste full timers: Anna, Mels en 
Hester in dienst heeft genomen. Het grootste deel van de funding hiervoor is rond. 

- Laurens geeft complimenten aan Jason en de anderen over het herschrijven van de 
statuten en het huishoudelijk reglement (hhr) en het feedback proces. 

- Er zijn 24 mensen aanwezig, dit betekent dat er geen quorum is. De notulen van de 
vorige ALV kunnen daardoor niet worden aangenomen. Dit zal op 1 februari in 
Eindhoven gebeuren. 
Lid 1: Is het mogelijk om een A4 op te stellen met een duidelijke beschrijving hoe 
leden een verandering van de statuten of het hhr kunnen voordragen? 
Bestuur: Het lijkt ons een goed idee om ervoor te zorgen dat het duidelijk is hoe leden 
actief betrokken kunnen blijven en mee kunnen denken. 
Lid 2: Hoeveel betalende leden heeft Volt Nederland nu? 
Bestuur: Volt Nederland heeft rond 1400 betalende leden. Daarnaast zijn er nog een 
stuk of 80 mensen die ge-onboard moeten worden.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 

 
3. Vaststellen notulen ALV5 

Zoals besproken tijdens de opening van de vergadering, de notulen kunnen niet 
vastgesteld worden, omdat er geen quorum is. 

 
4. Herzieningen statuten en huishoudelijk reglement 

Jason geeft toelichting over de aanleiding en proces van het herschrijven van de 
statuten en hhr. 
Lid 1: Begrijp ik het goed dat het niet zo verstandig is om een amendement aan te 
dragen? 
Bestuur: Wijzigingen kunnen ingediend worden. Indien de aangedragen voorstellen 
dusdanig belangrijk zijn dat we als organisatie niet verder kunnen als we deze 
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wijzigingen niet doorvoeren, kunnen we kijken wat we met deze voorstellen doen. 
Indien het om kleinere en minder urgente wijzigingen gaat, zullen we die meenemen 
tijdens de volgende keer dat we de statuten wijzigen. 
Lid 2: Heeft Volt NL een probleem als de statuten niet worden vastgesteld? 
Bestuur: Er zijn wijzigingen gedaan die praktisch zijn voor de organisatie. Het is dus 
goed om deze door te voeren. Tijdens het congres op 1 februari zullen de leden per 
artikel bepalen of deze wordt aangenomen of niet. De leden hoeven dus niet de 
statuten als geheel aan te nemen of af te wijzen. 
Lid 3: De statuten worden niet te vaak veranderd aangezien er kosten aan vastzitten. 
Wanneer worden de statuten weer veranderd? 
Bestuur: Het lijkt ons handig om na de Tweede Kamerverkiezingen (TK verkiezingen) 
weer naar de statuten te kijken. Hopelijk hebben we dan parlementariërs en is de 
organisatie dusdanig gegroeid dat het verstandig om opnieuw naar de statuten te 
kijken. Het veranderen van de statuten is inderdaad een heel proces, omdat 
bijvoorbeeld een notaris de nieuwe statuten moet accorderen. 
Lid 4: Het proces ziet er goed uit! 
 

Statuten 
1. Naam en zetel 
- Lid 1: Er moet nog een keer naar artikel 1.5 gekeken worden. Volgens mij moet er 

toegevoegd worden dat de naam Volt alleen door leden voor een rechtspersoon 
gebruikt mag worden met toestemming van het bestuur. 

- Bestuur: Is afgestemd met juridisch team. Uiteraard geldt deze regel alleen voor de 
leden. 

 
2. Doel 
- Lid 1: In artikel 2.2 wordt het woord ‘progressief’ gebruikt. Het zou mooi zijn als Volt 

Nederland mensen aantrekt die zich zowel met rechts als link identificeren. Daarom is 
dit woord misschien te leidend. Is het mogelijk om dit aan te passen? 

- Bestuur: Op basis van de visie en na de TK verkiezingen kan hier nogmaals naar 
gekeken worden en indien nodig kan dit aangepast worden. 

- Lid 2: Is het mogelijk om de bewoording In artikel 2.2 aan te passen? Waarom is er 
gekozen voor ‘geaardheid’? Dit is niet hetzelfde als ‘seksuele geaardheid’. Daarnaast is 
het misschien goed om ‘huidskleur’ te veranderen in ‘uiterlijk’ aangezien dit een breder 
begrip is. Kan ‘religie’ aangepast worden in ‘geloof’, dat is een breder begrip. 

- Lid 3: Geloof kan echter ook politiek zijn. Is het niet handig om daar rekening mee te 
houden? Wellicht is levensbeschouwing een optie? 

- Lid 4: Is het nodig om in artikel 2.2 een lijst met te hebben van kenmerken? 
- Lid 5: Is er uniformiteit omtrent deze lijst van kenmerken binnen Volt Europa (ivm 

culturele verschillen, andere normen en waarden etc.)? Ik wordt niet genoemd in deze 
lijst. 
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- Lid 6: De lijst van kenmerken is alleen een intentie, als iemand zich niet identificeert 

met deze lijst betekent dat niet dat deze mensen niet mee kunnen doen. 
- Geen opmerkingen over artikelen 2.3 / 2.4 / 2.5. 

 
3. Activiteiten 
- Lid 1: Waarom wordt onder artikel 3a geen politieke partij genoemd? 
- Bestuur: Volt Nederland is niet alleen een politieke partij, maar ook een beweging. 

 
4. Lidmaatschap 
- Lid 1: Is er een check gedaan of artikel 4.4 / 4.5 aansluiten bij het hhr? 
- Bestuur: We hebben gecheckt of de statuten en het hhr in lijn liggen met elkaar. 

 
5. Einde van het lidmaatschap 
- Lid 1: Wat betekent zetelroof? 
- Bestuur: Zetelroof houdt in dat een gekozen kamerlid een zetel voor zichzelf gebruikt 

in plaats van voor Volt Nederland. Dit artikel zorgt ervoor dat Volt Nederland diegene 
van het lidmaatschap kan ontzeggen. 

- Lid 2: Dit artikel beschrijft dat zetelroof een reden kan zijn om iemand uit de partij te 
zetten. 

 
6. Kandidaten 
- Lid 1: In artikel 6.5 wordt een andere bewoording gebruikt dan in artikel 2.2. Moet dit 

niet hetzelfde zijn? 
- Actiepunt: Sekse moet veranderd worden in gender. Wordt tijdens de correctie 

meegenomen. 
- Lid 2: Is er een beperking op hoe vaak iemand zich opnieuw kan aanmelden voor 

dezelfde functie? 
- Bestuur: Dit wordt later in de statuten beschreven. 
- Bestuur: De verschillende functies, en commissies etc. worden allemaal in het hhr 

beschreven. 
 

7. Het congres 
- Lid 1: Is het mogelijk om tijdens dit soort congres / bijeenkomst ook online aanwezig 

zijn of digitaal stemmen? 
- Bestuur: Digitaal stemmen maakt het proces van de stemmen tellen makkelijker en 

het is ook inclusiever, omdat mensen die toevallig niet aanwezig kunnen zijn op een 
bepaalde dag wel de kans krijgen om te stemmen. 

- Lid 2: Artikel 6.2 van de oude statuten is niet opgenomen. Momenteel liggen 
ongespecificeerde taken bij het bestuur in plaats van bij het congres. Volgens artikel 
7.1 is het congres echter het hoogste orgaan van Volt Nederland. Kan het congres een 
besluit van het bestuur omdraaien? 
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- Bestuur: Het bestuur moet verantwoording afleggen aan het congres. Dus in de 

gevallen dat het bestuur over  ongespecificeerde zaken besluit, kan het congres daar 
achteraf bij de verantwoording iets van vinden. Oftewel het bestuur op de vingers 
tikken als men het er niet mee eens is en het bestuur vragen dit terug te draaien, of 
zelf het bestuur ontslaan. 

- Bestuur: In de oude statuten stonden ongespecificeerde zaken als een 
verantwoordelijkheid van beide het congres en het bestuur. Dat is niet mogelijk, 
daarom staan deze taken alleen het artikel bestuur. Om deze taken bij het congres 
leggen is praktisch erg lastig, dus vandaar is ervoor gekozen dit bij het bestuur neer te 
leggen. Zo kan er sneller geschakeld worden en achteraf aan het congres 
verantwoording afgelegd worden.  

- Lid 3: Wat doen we als er een digitale aanval is tijdens stemmen? Wat gebeurt er dan 
met die stemming? 

- Bestuur: De kandidatencommissie is zowel verantwoordelijk voor het digitale 
stemproces als het stemmen in persoon. Als een stemming niet goed is gegaan kan 
deze ongeldig worden verklaard. 

- Lid 4: Ik heb zeer grote zorgen over het digitaal stemmen. 
- Lid 5: Ik zou graag aan artikel 7.8 willen toevoegen dat een stemming altijd 

gecontroleerd mag worden door een derde neutrale partij. Deze derde partij mag 
worden aangedragen door verschillende stromingen binnen Volt Nederland. Het lijkt 
mij goed om dit toe te voegen aangezien er ook negatieve kanten zijn van digitaal 
stemmen. Daarnaast kan de toevoegen ervoor zorgen dat transparantie wordt 
gewaarborgd. 

- Lid 6: In artikel 20 staat dat bij digitale communicatie individuen voldoende anoniem 
moet blijven, dit kan helpen tijdens een digitale aanval in verband met het ongewenst 
blootstellen van persoonlijke gegevens. 

- Lid 7: Klopt het dat het digitaal stemmen een optie is, maar geen verplichting?  
- Bestuur: Digitaal stemmen is inderdaad een optie. Het bestuur kan altijd kiezen om op 

papier te laten stemmen. 
- Lid 8: Is er een regeling die ervoor zorgt dat bepaalde besluiten niet genomen mogen 

worden via een digitale stemming? 
- Bestuur: Momenteel niet. Het is een vereiste dat digitaal stemmen veilig is, maar er is 

geen beperking, omdat alle leden de mogelijkheid moeten krijgen om te kunnen 
stemmen. 

- Lid 9: Digitaal stemmen kan ook problematisch zijn, omdat een grote hoeveelheid 
mensen tegelijk online wil zijn en stemmen. Wordt hierover nagedacht? 

- Bestuur: Ja, hier wordt naar gekeken samen met EUR Tech. 
- Lid 10: De statuten en hhr vangen de veiligheid e.d. op door artikel 24 waarin staat dat 

de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid moet kunnen worden 
vastgesteld. In geval van een hack is dit niet het geval, en kan de stemming ongeldig 
worden verklaard.  

- Lid 11: Tellen mensen die digitaal aanwezig zijn mee voor quorum? 
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- Bestuur: Ja, deze leden tellen mee. Daarom is ‘aanwezig’ veranderd in ‘gestemd’. 
- Lid 12: Dus het is per definitie niet mogelijk om anoniem stemmen?  
- Bestuur: Een lid moet zich identificeren om in het stemsysteem te komen. Daarna 

wordt er niet bijgehouden wat een individu stemt. Anoniem is een absoluut woord dat 
zo goed als nooit waargemaakt kan worden, we spreken daarom van geanonimiseerd.  

- Lid 13: Hoeveel mensen stemmen er tegelijk? 
- Bestuur: Zoveel mogelijk. Het systeem kan dit aan, daarnaast zullen online 

stemmingen voor meerdere dagen beschikbaar zijn. Het is dan mogelijk om je stem 
aan te passen zolang de stemming open is. 

- Lid 14: Zijn er dan geen problemen met amendementen? Als ik bijvoorbeeld stem voor 
een stuk, maar het niet eens bent met een amendement? 

- Lid 15: Een amendement moet van te voren worden aangedragen dus iedereen zou 
daarvan op de hoogte moeten zijn. 

- Lid 16: Het is onduidelijk of de elementen in artikel 7.14  eens per jaar aan bod moeten 
komen tijdens het congres of dat alles ieder congres doorgenomen moet worden? In 
de oude versie staat ‘onder meer,’  in de nieuwe versie lijkt het alsof alleen de 
genoemde elementen tijdens het congres aan bod kunnen komen en geen andere 
onderwerpen. 

- Lid 17: Wellicht kunnen we de tekst in artikel 7.14 aanpassen: “De volgende punten 
moeten ten minste een keer per jaar aan de orde komen.”  

- Lid 18: Artikel 7.13 gaat over voorstellen die zijn voorbereid, maar is het ook mogelijk 
om een moties op het moment zelf /tijdens het congres in te dienen?  

- Bestuur: Een lid kan in principe alleen een motie indienen voor het congres (deadline 
14 dagen ervoor). In noodgevallen kan hiervan afgeweken worden, maar algemeen dus 
niet. De andere leden moeten de kans krijgen om een motie of agendapunt voor te 
bereiden. Iets wat op de dag zelf wordt aangedragen zou daarom voor de rest van de 
leden niet eerlijk zijn. 

- Lid 19: Het lijkt nu alsof een meerderheid een motie kan toevoegen aan de agenda en 
daarna kan aannemen? 

- Bestuur: Dit is in het geval van grote uitzonderingen. 
 

8. Bestuur 
- Lid 1: Wat is ex nunc en waarom is dit toegevoegd? 
- Bestuur: Ex nunc is toegevoegd om verwarring en discussie te voorkomen. Het geeft 

aan wanneer de 5% van de leden geteld worden. 5% ex nunc, betekent 5% van het 
totaal aantal leden op het moment dat de motie wordt ingediend. 

- Lid 2: Volgens de nieuwe statuten voldoet het huidige bestuur niet aan de formatie. 
Moet er dan per direct een nieuw bestuur aangesteld worden? 

- Bestuur: Nee, de statuten geven aan dat het bestuur daar maximaal 12 maanden de 
tijd voor heeft. 

- Lid 3: Is er meer informatie over de co-voorzitters?  
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- Bestuur: Beide co-voorzitters hebben een stem, we moeten nog kijken welke 

werkverdeling praktisch het makkelijkste is. 
- Lid 4: In artikel 8.7 moet gender verandert worden in genderidentiteit om discussie te 

voorkomen. 
- Bestuur: Gender is juridisch gezien een keuze en daarmee in dit geval wat we willen. 

Voor de zekerheid zullen we dit nog een keer checken met Melanie. De keuze moet 
leidend zijn, niet wat in het paspoort staat. 

- Lid 5: In artikel 8.22 wordt er over herverkiezingen gesproken. Is een herverkiezing 
achtereenvolgend of betekent dat ook als er een periode tussen de eerste verkiezing 
en twee verkiezing zit? 

- Bestuur: Een herverkiezing is nu in principe maar beperkt mogelijk, ook als er veel tijd 
tussen twee periodes zit. Dit is iets wat we breed in Volt moeten bespreken. Op welk 
moment is herverkiezing na een lange periode mogelijk? Hoe willen we dit inrichten? 
Dit is voor nu geen noodzakelijke wijziging, want we zullen deze casus in de praktijk 
pas over jaren zien. Voor nu is daarom herverkiezing ingeperkt, tot we samen hier een 
goede analyse voor gemaakt hebben. 

- Lid 6: Hoe zit het met herverkiezing van parlementariërs? 
- Bestuur: Dit is inderdaad een belangrijke discussie die we met de organisatie moeten 

hebben. Dit moet gebeuren met de volgende wijzigingen van de statuten. 
- Lid 7: Misschien is het een idee om met een uitzondering te werken?  Bijvoorbeeld dat 

een kandidaat een hoger percentage nodig heeft voor een herverkiezing? 
- Lid 8: Of misschien twee periodes wel, twee periodes niet en zo door? 
- Bestuur: Er zijn nieuwe mensen nodig voor vernieuwing en ervoor te zorgen dat er 

niet een inner circle ontstaat. Daarnaast is het dan makkelijk om de bestuursfuncties 
binnen een kleine groep te houden.  Bijvoorbeeld 2 termijnen bestuur dan 2 termijnen 
een commissie etc. 

- Lid 9: Deze discussie moet nog verder gevoerd worden. 
- Bestuur: Het is inderdaad goed om dit verder te bespreken. Dit is een fundamentele 

discussie die mee moet worden genomen tijdens de volgende herziening. 
 

9. Taken bestuur 
- Geen opmerkingen 

 
10. Einde bestuurslidmaatschap 
- Geen opmerkingen 

 
11. Kascommissie 
- Lid 1: Er staat in dit artikel dat de leden herkozen mogen worden. Dus het kan wel dat 

er 3 nieuwe leden komen? 
- Bestuur: Het kan gebeuren dat niemand voor nog een termijn wil blijven. Dan kunnen 

er inderdaad 3 nieuwe leden van de kascommissie aantreden. Daarnaast kunnen Volt 
leden iets anders kiezen dan 1 kascommissie lid behouden. 
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- Lid 2: Is er een vast moment wanneer de commissies wordt gekozen? 
- Bestuur: Dit gebeurt op verschillende momenten. 
- Lid 3: Is het goed om op te nemen dat de penningmeester die aftreed niet in de 

kascommissie kan? 
- Bestur: Daar moet inderdaad nog naar gekeken worden. 

 
12. Commissie van geschil en beroep 
- Lid 1: Waarom moet een derde van de leden een juridische achtergrond hebben? 
- Bestuur: Een derde van de leden moet inderdaad een juridische achtergrond hebben, 

omdat deze kennis nodig is om deze commissie goed te laten functioneren. 
 

13. Kandidatencommissie 
- Lid 1: Hoe wordt het advies opgebouwd? Wordt dit in het hhr beschreven? 
- Bestuur: Staat inderdaad in het hhr. 

 
14. Presidium 
- Lid 1: Dit artikel zorgt ervoor dat het mogelijk is om een presidium te hebben, maar 

het is dus geen vereiste. Binnen grotere organisaties is het goed om een ledenraad te 
hebben. Is het een idee om de mogelijkheid voor een ledenraad op te nemen tijdens 
de volgende wijzigingen van de statuten? 

- Bestuur: dit is ook in Volt Europa een discussie, zullen we dus samen verder moeten 
bespreken. 

 
15. Adviesraad 
- Bestuur: Dit artikel zorgt ervoor dat een adviesraad aangesteld kan worden, maar dat 

is nog niet gebeurd. 
- Lid 1: Is het alleen mogelijk om een adviesraad te hebben of kunnen er meerdere 

adviesraden zijn die zich ieder op andere topics of thema’s focussen? 
- Bestuur: Op dit moment zou er sprake zijn van een adviesraad. Het congres kan op 

tijdelijke termijn aanraden om commissies toe te voegen. 
 

16. Stedenteams 
- Lid 1: In artikel 16.3 wordt er over een bestuurslid gesproken. Is dit verplicht of kan 

ook iemand anders zijn? 
- Bestuur: Er staat nu inderdaad bestuurslid, dit betekent echter niet dat het 

bestuurslid de enige is die dit kan doen. Het is dus geen beperking. 
- Lid 2: Regio- en stedenteams lijken nu hetzelfde te zijn? Wat zijn de verschillen? 
- Bestuur: Momenteel zijn er nog geen regioteams, maar die kunnen wel ontstaan in de 

toekomst. Om een overzicht te behouden bepaald het bestuur welke teams 
stedenteams zijn en welke teams onder regioteams vallen in de toekomst. 

- Lid 3: Voor de provinciale statenverkiezingen heb je een organisatiestructuur nodig en 
dat gaat verder dan de stedenteams, daarvoor zijn de regioteams belangrijk. 
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- Lid 4: Dit is een goede toevoeging!  
- Lid 5: De samenwerking moet niet alleen binnen Nederland gebeuren, maar ook over 

de grenzen. We moeten samenwerking met andere landen. 
 

17. Regioteams 
- Geen commentaar 

 
18. Uitvoeringsorganisatie en functionarissen 
- Lid 1: In artikel 18.3 staat een fout. Er staat nu eindverantwoordelijkheid, dat moet 

eindverantwoordelijke zijn.  
- Bestuur: Wordt als correctie meegenomen. 

 
19. Financien 
- Geen opmerkingen 

 
20. Huishoudelijk reglement 
- Dit artikel is gelijk gebleven. Alleen de nummering is veranderd. 

 
21. Wijzigen van statuten 
- Lid 1: Tellen mensen die blanco stemmen en die zich onthouden van het stemmen mee 

voor het aantal aanwezigen? 
- Bestuur: In de nieuwe regels tellen blanco stemmen mee in het totaal. Het quorum 

e.d. Wordt bepaald door het aantal stemmen (blanco, voor en tegen). Mensen die niet 
stemmen vallen hier dus buiten. Ook dit is iets waar we later goed naar moeten kijken 
hoe we dit met (digitaal) stemmen willen inrichten op een nieuwe, goede manier. 

 
22. Ontbinding van Volt Nederland 
- Geen opmerkingen 

 
23. Vereffening 
- Geen opmerkingen 

 
24. Schriftelijk 
- Geen opmerkingen 

 
25. Restbevoegdheid bestuur 
- Lid 1: Dit is een belangrijk artikel.  

 
Lid 1: Wat is het verschil tussen statuten en hhr? 
Bestuur: De statuten zijn de basis en worden door de notaris vastgelegd. Het hhr geeft meer 
detail aan de statuten en is makkelijker aan te passen. 
 

8 



 
Huishoudelijk reglement 

1. Lidmaatschap Volt Nederland (statuten 4) 
- Lid 1: Is de keuze om het geslacht niet te vermelden een probleem in verband met het 

co-voorzitterschap / kandidaatschap? 
- Bestuur: We zien hier geen probleem. Dit wordt algemeen ingevuld en de keuze moet 

er zijn. Er is gekozen niet op deze uitzonderlijke situatie voor te sorteren ten koste van 
de keuze voor de leden. 

- Lid 2: Wanneer wordt iemand afgewezen? / Waarom besluit het bestuur dit?  
- Bestuur: Als Volt willen we niet dat mensen automatisch lid kunnen worden bij inertie. 

Daarom hebben we het onboarding proces en moet er de mogelijkheid zijn voor het 
bestuur om een aanvraag voor lidmaatschap af te wijzen. 

- Er moet nog een privacy protocol opgesteld worden. Daar wordt aan gewerkt. 
 

2. Kandidaatstellingen (statuten 6 en 13) 
- Lid 1: In artikel 2.9 wordt gesproken over het gebruiken van openbare informatie. 

Betekent dit dat de kandidatencommissie kan ingaan op dingen die op social media 
geplaatst zijn door een kandidaat? 

- Bestuur: De kancie kan inderdaad vragen stellen over openbare posts tijdens een 
sollicitatiegesprek. Dit is vooral belangrijk als de openbare informatie tegen de visie 
van Volt ingaat. 

- Lid 2: Je mag niet zomaar informatie gebruiken van social media, maar als organisatie 
mag je die info wel meenemen tijdens een besluit, dus de organisatie mag een 
overweging maken en de informatie meenemen. 

- Lid 3: Maar het is openbare informatie, dus de privacy is al vrijgegeven. 
- Lid 4: Dit is niet per se in lijn met AVG. 
- Bestuur: Alle checks van de kancie zullen gecheckt worden adhv de AVG. 

 
3. Benoemingsprocedure 
- Lid 1: In artikel 3.3 wordt een conceptlijst genoemd, dit is volgens mij een gevoelig 

punt. Als de Kandidatencommissie een voorselectie maakt en die voorselectie voorlegt 
aan het congres beperkt dit de invloed van leden aanzienlijk. De kancie is dan heel erg 
sturend, is dat gewenst? Waarom staat dit er in? De kancie wordt dan een stemadvies 
orgaan, moeten we dat willen? 

- Bestuur: Dit is nog een punt van discussie. De kancie mag op basis van de regels geen 
mensen afwijzen. Het lijkt ons goed om hier nog goed over na te denken. 

- Lid 2: Er is aan de andere kant een toegevoegde waarde van de kancie. Zij hebben 
meer tijd doorgebracht met de kandidaten en hebben een meer geïnformeerde 
mening dan de meeste leden. 

- Bestuur: We moeten besluiten hoe het advies van de kancie gegeven moet worden. 
Na 1 feb komt hier een voorstel vanuit de kancie. 

 
4. Stemmingen (statuten 7) 
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- Lid 1: Kan het congres een verzoek in te dienen om schriftelijk te stemmen over een 

bepaald onderwerp?  
- Bestuur: Er kan altijd een motie worden ingediend om schriftelijk te stemmen over 

een bepaalde zaak. 
- Lid 2: Kan het hhr nog aangepast worden? 
- Bestuur: Dat kan in principe nog. 
- Lid 3: In artikel 4.5.2 wordt een belangrijk punt besproken. Is het goed om dit nog te 

bespreken? 
- Bestuur: Er wordt nog kritisch naar dit punt gekeken en een wijziging gemaakt. 
- Lid 4: Is een trapsysteem mogelijk? 
- Bestuur: Een systeem met verschillende categorieën kandidaten (bijv. Topkandidaten) 

is een goede oplossing. Dit nemen we mee. 
 

5. Congres (statuten 5) 
- Lid 1: Moet ex nunc toegevoegd worden aan artikel 5.9 (mbt quorem)? 
- Lid 2: Artikel 5.9 is onduidelijkheid. Hoe moet dit geïnterpreteerd worden? Telt het 

laagste aantal? 
- Lid 3: Er staat nu exact 3% ipv ten minste 3%. 
- Bestuur: Dit is een Actiepunt. Artikel 5.9 zal herschreven worden. 

 
6. De jaarstukken (statuten 7) 
- Geen opmerkingen 

 
7. Onkostenvergoeding en beloningen 
- Geen opmerkingen 

 
8. Bestuur (statuten 8, 9, 10) 
- Geen opmerkingen 

 
9. Ontzetting in bestuurslidmaatschap (statuten 101b) 
- Geen opmerkingen 

 
10. Bestuurscommissies, werkgroepen, Adviesraad, uitvoeringsorganisatie (statuten 

11, 12, 13, 14, 15, 18) 
- Geen opmerkingen 

 
11. Kascommissie (statuten 11) 
- Lid 1: Kunnen we verduidelijken dat het om een actuele VOG gaat (afgelopen 3 

maanden)? 
- Bestuur: We zullen kijken of dit nodig is of dat dit juridisch volstaat. 

 
12. De commissie van geschil en beroep (statuten 12) 
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- Lid 1: Kijkt deze commissie naar interne zaken en verschillen tussen bestuursleden?  
- Bestuur: Er zijn bepaalde geschillen die door deze commissie behandeld moeten 

worden. Dit is echter wel het laatste stap in het proces. Normaalgesproken gaat het 
eerst langs het bestuur en proberen we eerst gebruik te maken van bijvoorbeeld 
mediation om een situatie op te lossen. 

- Lid 2: In artikel 12.1 staat de dagtekening van het besluit. Over welke datum gaat het 
dan?  

- Bestuur: Dit is een goed punt. We zullen het aanpassen naar datum van bekendmaking 
en de termijn verlengen. 

- Lid 3: Is er een mogelijkheid tot mediation? Daar heb je wel andere competenties voor 
nodig. 

- Bestuur: Mediation is zeker een goed idee. We willen graag dat dat eerst gebeurt 
voordat een zaak bij deze commissie terecht komt. Dus je wil mediation voor deze 
commissie al hebben 

- Actiepunt: hele document op gender checken 
 

13. Kandidatencommissie (statuten 13) 
- Geen commentaar 

 
14. Het presidium (statuten 14) 
- Lid 1: Moet de verwoording aangepast worden? Het presidium kan worden ingesteld? 
- Bestuur: Het presidium staat als commissie in de statuten, echter moet het congres de 

leden daarvan aanstellen. De vrijheid, ook om de statuten aan te passen, ligt uiteraard 
bij de leden. Aanpassing van statuten is dus niet nodig. 

 
15. Steden- en dorpenteams (statuten 16) 
- Lid 1: Klopt het dat de formalisatie van stedenteams gebeurt indien er een kernteam 

is? 
- Bestuur: Inderdaad. 
- Lid 2: In de statuten wordt er alleen over stedenteams gesproken en niet steden- en 

dorpenteams.  
- Bestuur: Goed punt, we zullen dit aanpassen. 
- Lid 3: Waarom noemen we het geen lokale teams? 
- Bestuur: Omdat het verschil tussen steden- en regioteams dan niet wordt 

opgenomen. 
- Lid 4: In artikel 15.14 loop de zin over de afdracht niet helemaal lekker. Wat houdt de 

afdracht in, kan dat nog gespecificeerd worden? 
- Bestuur: We zullen naar de zin kijken en verhelderen. 
- Lid 5: Artikel 15.16: de telling is hier niet goed gegaan, dit moet opgeschoven worden.  
- Bestuur: Dit wordt als correctie meegenomen. 
- Lid 6: Is het de bedoeling dat stedenteams een eigen bankrekening krijgen? 
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- Bestuur: Op dit moment wordt alles nog via de bankrekening en systeem van Volt 

Nederland geregeld. Het is dus niet nodig om een eigen bankrekening aan te vragen 
en dat kan ook niet, omdat een stadsteam geen eigen rechtspersoon is. 

- Lid 7: Financiering en verdeling richting lokale teams is vooral op basis van budgetten 
van kernteams. 

- Lid 8: Moet er op financieel vlak nog iets geregeld worden betreft de afdracht van 
bijvoorbeeld raadsleden? 

- Lid 9: Waarom is een stadsteam zo klein (artikel 15.18)? Ten minste een voorzitter? 
- Bestuur: Dit is de basis, om het laagdrempelig te houden. Dit zal het komende jaar 

verder uitgewerkt worden samen met de teams. 
- Lid 10: Zit er een termijn aan de City Lead, van 3 jaar? 
- Bestuur: Ja, er zit inderdaad een termijn aan. 
- Lid 11: Is dit een goed idee? Goede City Leads zijn enorm waardevol en niet voor het 

opraken.  
- Lid 12: Kan je hergerkozen worden als City Lead? 
- Bestuur: Ja, een keer. Daarnaast is het wenselijk dat het stadsbestuur rouleert als het 

stadsteam deel maakt van de gemeenteraad. Dit hoeft niet meteen in te gaan, maar 
het is wel goed om het in te perken. 

- Lid 13: Waarom is de duur van een termijn 3 jaar ipv 4 jaar? 
- Bestuur: Zodat de verkiezingen van het stadsbestuur en de verkiezingen van de 

gemeenteraad niet gelijk lopen. 
- Lid 14: Een termijn van 3 jaar is best wel lang. Moet een City Lead 3 jaar aanblijven? 

Waarom een termijn van 3 jaar? 
- Bestuur: Het termijn duurt maximaal 3 jaar. Daarna moeten er verkiezingen komen. 

Iemand kan eerder opstappen, maar dat is niet wenselijk. 
- Lid 15: Is 3 keer een termijn van 2 jaar een idee in plaats van 2 keer een termijn van 3 

jaar? 
- Bestuur: Op dit punt moet er meer input van de stedenteams komen. Het is nog niet 

vastgelegd. Dit is een eerste aanzet en kan nog veranderen. 
- Lid 16: Is het dan niet goed om dit meer open te laten? Bijvoorbeeld: een aantal 

termijnen, en die termijnen mogen bij elkaar niet langer zijn dan x aantal jaren. 
- Bestuur: Deze discussie moet inderdaad nog gevoerd worden en daar is nu een start 

voor gemaakt. 
- Lid 17: Het hhr kan makkelijker aangepast worden dus dit geeft ruimte voor discussie. 

 
16. Regioteams (statuten 17) 
- Lid 1: In artikel 16.4 moet de voorzitter bij regioteams aangepast worden naar 

co-voorzitters. 
- Bestuur: Dit nemen we mee als aanpassing.  
- Lid 2: Het is dus mogelijk voor twee voorzitters van twee verschillende stedenteams 

om een regioteam te starten? 
- Betsuur: In principe wel. 
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- Lid 3: Op dit moment zijn ze er nog niet. Als je met de Provinciale verkiezingen mee 

gaat doen, dan heb je ten minste twee stedenteams nodig. 
 

17. Vertegenwoordigers en bestuurders in het publieke domein 
- Lid 1: De telling lijkt niet helemaal goed te gaan? 
- Bestuur: Dit is een correcte opsommingsstijl, maar ziet er inderdaad een beetje gek 

uit. Zal in de laatste versie door notaris opgemaakt worden. 
- Lid 2: Is het wenselijk om een fractie een eigen rechtspersoon te laten oprichten? 
- Bestuur: Dit moet nog besproken en uitgewerkt worden, nu is daar geen duidelijke 

analyse van voor en nadelen voor. 
- Lid 3: Andere politieke partijen doen dit allemaal anders. 
- Lid 4: Artikel 17.3 snap ik niet helemaal. 
- Bestuur: Artikel 17.3 beschrijft dat de fractie niet zelf kan bepalen om met een 

gezamenlijke lijst mee te doen aan verkiezingen. Het congres, de leden, het hoogste 
orgaan moet dit beslissen. Ook dit is een eerste aanzet en moet verder uitgewerkt 
worden. 

- Lid 5:  Artikel 17.5.2 / 17.6.2: regioteams zijn niet gebonden aan de locatie, hoe wordt 
bepaald welk team iets heeft te zeggen over welke fractie? 

- Bestuur: Dit is een eerste opzet en moet inderdaad nog verder uitgewerkt worden. 
We moeten ook nog toevoegen wat de rol is van de nationale teams en de 
wisselwerking beschrijven tussen nationaal en lokaal. Dit soort zaken zullen we het 
komende jaar, samen met de lokale teams, verder uitwerken. 

- Lid 6: Is er al een streven om mee te doen in lokale verkiezingen? 
- Bestuur: We zullen ons eerst focussen op de TK verkiezingen maar daarna is dat zeker 

het streven. 
- Lid 7: In 2022 willen mensen al mee doen aan lokale verkiezingen. 
- Bestuur: Dit staat ook beschreven in onze statuten. Volt wilt op zoveel mogelijk 

niveaus politiek actief zijn en worden. 
 

- Lid 1: Graag een applaus voor bestuur en de werkgroep die de statuten en het hhr 
herschreven hebben. Is er een reflectie van deze groep? 

- Voorzitter werkgroep: Het was een groot werk. 
- Lid 2: Complimenten voor democratie en transparantie die hier wordt getoond! 
- Lid werkgroep: Het was een taai proces, maar dit is het fundament van Volt. Op basis 

hiervan kunnen we functioneren. Een grote pluim voor Elmar en Jason. Volt Nederland 
is een voorbeeldfunctie voor de andere landen. Straks met de visie krijgt Volt een 
gezicht. 

- Lid 3: Hoe gaan jullie voorkomen dat deze discussie niet weer begint op 1 februari? 
- Bestuur: De notulen worden naar alle leden doorgestuurd en daarmee hopen we dat 

vragen worden opgevangen. 
 

5. Rondvraag 
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- Lid 1: Op 1 februari zal er per deel gestemd worden. Letten jullie hierbij op 

consistentie? 
- Bestuur: Dat zullen we doen. 
- Lid 2: Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat binnen Volt Nederland de 

voorzitter en lijsttrekker een man zijn. Daarnaast is onze MEP ook een man. We 
moeten goed naar de statuten kijken en ervoor zorgen dat er een evenredige 
verdeling is. Er moet aandacht zijn om meer vrouwen te krijgen binnen Volt. 

- Lid 3: Ik heb een vraag voor EUR Board. 2020 is een belangrijk jaar: songfestival en 
Europacupvoetbal. Dit zijn uitgelezen momenten voor Volt om zich te manifesteren en 
profileren. Laten we daar iets van maken? / Is dit iets voor EUR Board om op te 
pakken? 

- Co-president Volt Europa: Dit stond nog niet op mijn radar, maar ga het zeker met de 
rest van het Europese bestuur bespreken. 

- Lid 4: Bedankt voor deze bijeenkomst! Ik heb de vraag aan Reinier en het Europese 
bestuur om ook voldoende aandacht te besteden aan de steden, we moeten meer 
uniformiteit creëren. 

- Co-president Volt Europa: De Governance Task Force kijk naar hoe alle teams zich tot 
elkaar verhouden? Dit zal worden besproken tijdens het volgende Europese congres 
op 2 mei. Dit congres zal waarschijnlijk in Lissabon plaatsvinden. 

- Lid 5: Als de statuten en hhr weer herzien worden, kan het proces van herziening 
bekeken worden? Zodat er ruimte is voor amendementen? 

- Bestuur: De leden hadden nu veel ruimte om bij te dragen en mee te schrijven. 
Misschien is het goed om een extra sessie te organiseren om dit te faciliteren de 
volgende keer. 

- Lid 6: Komt er een overzicht welke veranderingen worden gedaan voor 1 februari?  
- Bestuur: We kijken naar notulen, een week voor congres worden alle definitieve 

stukken naar de leden gestuurd. Alle veranderingen worden daarin ook duidelijk 
gemaakt. 

- Lid 7: Wat zijn de vereiste voor amendementen? Zijn er bijvoorbeeld handtekeningen 
nodig? 

- Bestuur: Over bepaalde onderwerpen zijn we het eens dat er nog dingen veranderd 
moeten worden. Je kan nog een verandering insturen, dat is voor nu voldoende. We 
zien het als inzameling van input. Het zal dan ter stemming gebracht worden onder de 
leden. 

 
6. Sluiting 
- Bedankt aan de aanwezige leden en de input van deze dag! 
- De algemene ledenvergadering is gesloten. 
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