Forum voor Democratie
Notulen en Besluitenlijst – 4e Algemene Leden Vergadering
Datum: 30 november 2019
Locatie: Barneveld

1. Opening
Thierry Baudet, voorzitter van deze vergadering, opent de Algemene Leden Vergadering op
30 november, om 10.35 uur.
Notaris Mr. Eric Jan de Bie is gevraagd toezicht te houden op een ordentelijk en correct
verloop van deze vergadering en hij zal van zijn bevindingen een Proces-Verbaal opstellen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter meldt dat de ingekomen stukken schriftelijk zijn beantwoord. De namen van de
inzenders worden genoemd en er wordt een opsomming gegeven van de onderwerpen.
De inzenders worden bedankt voor hun betrokkenheid.
3. Benoeming stembureau
Er zijn 5 leden uit de zaal bereid gevonden die zo nodig behulpzaam zullen zijn met het tellen
van de uitgebrachte stemmen.
4. Goedkeuring Notulen Algemene Vergadering 2018
De notulen van de Algemene Vergadering 2018 worden goedgekeurd.
5. Voorgestelde benoeming nieuwe bestuursleden
Voorstel is om Lennart van der Linden (Vice Voorzitter), Astrid de Groot (Secretaris) en Olaf
Ephraim (Penningmeester) als uitvoerende bestuursleden te benoemen. Thierry Baudet
(Voorzitter) en Rob Rooken (ICT en Internationale Zaken) blijven aan als niet-uitvoerende
bestuursleden.
Van de voorgestelde nieuwe bestuursleden wordt een overzicht gegeven van hun
(bestuurlijke) werkervaring. De nieuwe taakverdeling binnen het Bestuur wordt toegelicht.
Het voorstel is aangenomen.
6. Jaarrekening 2018
Olaf Ephraim neemt het woord en doet uitgebreid verslag van de zorgelijke situatie die na het
vertrek van de vorige penningmeester is aangetroffen. Door financiële bijdragen van leden,

waaronder van Thierry Baudet zelf, werd een penibele financiële situatie voorkomen.

Inmiddels zijn er diverse adequate maatregelen genomen en zijn er interne procedures
opgesteld ter waarborging van de uitvoering van een deugdelijke administratie.
De door de leden gestelde vragen worden beantwoord.
7. Verslag Auditcommissie 2018
De Auditcommissie 2018, bestaat uit Louis Lapidaire (voorzitter), Maxim Gortworst en
Hendrikus Velzing. Louis Lapidaire neemt het woord en doet verslag van de
controlewerkzaamheden over het boekjaar 2018 en adviseert om de balans over het boekjaar
2018 overeenkomstig de geagendeerde stukken vast te stellen en décharge te verlenen aan
het bestuur.
Dit advies wordt overgenomen door de leden en wordt goedgekeurd.
8. Benoeming leden Auditcommissie
De volgende personen hebben zich aangemeld om zitting te nemen in de Auditcommissie
2019: Alexander van Ketwich Verschuur, Sarah Kortlever, Guus Bierman.
De leden stemmen hiermee in.

9. Begroting 2020
De voorzitter en Olaf Ephraim geven een uitleg en een toelichting op de begroting voor 2020.
Er worden door leden vragen gesteld en deze worden naar voldoening beantwoord.
De begroting wordt goedgekeurd door de leden.
10. Juridische Zaken
Voorgesteld wordt:
- Oprichting Werkgroep Statuten en Reglementen in verband met aanvraag ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
- Oprichting BV onder andere voor BTW verrekening
- Invulling vacature in Commissie van Beroep
- Aanstelling van een Commissie van Integriteit
De vragen van leden over deze onderwerpen zijn beantwoord en alle voorstellen worden
aangenomen.
11. Verslag fractie Tweede Kamer
De Tweede Kamerfractie (Thierry Baudet) presenteert een korte terugblik op de activiteiten
van de FVD-fractie in de Tweede Kamer het afgelopen jaar.
12. Verslag fractie Eerste Kamer
De Eerste Kamerfractie (Paul Cliteur) presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de
FVD-fractie in de Eerste Kamer het afgelopen jaar.
13. Verslag fractie Europees Parlement
De fractievoorzitter van de Europese fractie (Derk Jan Eppink) presenteert een korte terugblik
op de activiteiten van de FVD-fractie in het Europees Parlement het afgelopen jaar.
14. Verslag provincies
Een korte verhandeling over de ontwikkelingen in de diverse provincies en Provinciale Staten
door Astrid de Groot.
15. Verslag partijbestuur
Het verslag wordt gedaan door Lennart van de Linden.
16. Rondvraag
Inhoudelijke vragen en suggesties zijn beantwoord.
Er worden diverse vragen gesteld die niet inhoudelijk zijn en de voorzitter benadrukt meerdere
malen dat alleen vragen die wel inhoudelijk zijn beantwoord worden.
Vragen en/of opmerkingen van algemene aard k
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af om 12.50 uur.

