
Forum voor Democratie 
 
Notulen en Besluitenlijst - 5e Algemene Ledenvergadering 
 
Datum: 09 januari 2021 
 
Locatie: online (vanuit de RAI te Amsterdam) 
 
 
 

1. Opening 
 
Thierry Baudet, voorzitter van deze vergadering, opent de Algemene Ledenvergadering om 
11:10 uur. Notaris Mr. C.T. van der Laan-Blokzijl is gevraagd toezicht te houden op een 
ordentelijk en correct verloop van deze vergadering en zij zal van haar bevindingen een 
Proces-Verbaal opstellen. 
 
 
Er zijn verschillende vragen, amendementen en stukken binnengekomen.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Een lid maakt zich zorgen om de positie van FVD bij de aankomende verkiezingen, omdat 
de ruimte op social media steeds meer beperkt wordt door big tech, mainstream media e.d.  
Dit punt wordt erkend. Thierry Baudet haalt aan dat er deze ochtend een FVD-kanaal op 
Telegram, een vrij platform, is geopend. 
 
Thierry Baudet haalt aan dat alle binnengekomen stukken zijn gecategoriseerd en worden 
op verschillende momenten in de vergadering besproken. Ook is het mogelijk om live vragen 
te stellen per telefoon en mail.  
 
Er volgt een proefstemming.  
 

3. Goedkeuring notulen ALV 2019 
 
Er wordt gestemd over de vaststelling van de notulen van de ALV in 2019. 
 
Stemuitslag: VOOR. 
 

4. Terugblik 2020 
 
Peter van Duyvenvoorde (directeur Renaissance Instituut), Frederik Jansen (voorzitter 
JFVD), Erik de Bie (gedeputeerde in Noord-Brabant waar FVD gaat meebesturen) komen 
aan tafel zitten om te vertellen over het afgelopen jaar.  
 
Eric de Bie vertelt dat het goed gaat in Noord-Brabant. Ze zitten nu acht maanden aan de 
bestuurstafel en doen bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van kernenergie in de energiemix 
alsook het mogelijk maken van een referendum.  



 
Peter van Duyvenvoorde vertelt dat het Renaissance Instituut twee grote winterscholen heeft 
georganiseerd. Daaruit ontstonden verschillende clubjes met culturele grondslag, zoals 
theater en muziek. Ook maakten zij verschillende programma’s waarin bijvoorbeeld 
belangrijke schrijvers werden besproken. Daarnaast hebben zij verschillende onderzoeken 
verricht en stukken gepubliceerd.  
 
Frederik Jansen vertelt dat het bij JFVD ook heel goed gaat en zij veel drukbezochte events 
hebben georganiseerd. Er volgt een speech over de gebeurtenissen van afgelopen 
maanden naar aanleiding van de splitsing. Na de speech vervolgt Frederik zijn verhaal over 
JFVD: ondanks de coronamaatregelen kon JFVD op het jaarlijkse zomerkamp en werden er 
talloze (online) events georganiseerd.  
 

5. Uitbreiding partijbestuur 
 
Te benoemen leden: Joris van den Oetelaar (vice-voorzitter), Silvio de Groot 
(penningmeester) en Gideon van Meijeren (secretaris).  
 
Stemuitslag: VOOR.  
 

6. Verslag auditcommissie 2019 
 
De Penningmeester verwijst voor het verslag van de auitcommissie naar de site van FVD 
waar het veslag te lezen is. 
 

7. Goedkeuring jaarrekening 2019 
 
Er volgt een uitleg over de jaarrekening en de subsidiestromen gebaseerd op ledenaantal.  
 
Stemuitslag: VOOR.  
 

8. Benoeming nieuwe auditcommissie  
 
Te benoemen leden: Hans Hugenholts (voorzitter), Guus Bierman, Ralf Dekker.  
 
Stemuitslag: VOOR.  
 

9. Vaststelling begroting 
 
Er volgt een uitleg over de begroting.  
 
Stemuitslag: VOOR. 
  

10. Commissie van Beroep 
 
Te benoemen leden: Yanick Chevalier, Simone Kerseboom, Pepijn van Houwelingen. 
 



Er volgen geen stemmingen i.v.m. tussentijdse benoeming (artikel 6.2 van het Huishoudelijk 
reglement).  
 

11. Vaststelling verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 
 
Er wordt gestemd over amendementen, maar eerst worden de vragen behandeld.  
 
Er wordt antwoord gegeven op vragen over onderwerpen als dubbele nationaliteit, klimaat, 
politiecapaciteit en woningbouw.  
 
Amendement: Meer aandacht voor Nederlandse tradities.  
 
Stemuitslag: VOOR. 
 
Amendement: Aanleg Lelylijn naar het noorden. 
 
Stemuitslag: VOOR.  
 
Amendement: Uitbreiding OV-studentenkaart. 
 
Stemuitslag: VOOR.  
 
Amendement: Geen vervroegde vrijlating meer. 
 
Stemuitslag: VOOR. 
 
Er volgt een stemming over het algehele verkiezingsprogramma.  
 
Stemuitslag: VOOR.  
 

12. Vaststelling kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezing 
 
Stemuitslag: VOOR.  
 
Een lid vraagt of het mogelijk is om de kandidatenlijst beter te leren kennen. FVD gaat de 
kandidaten goed presenteren met biografie en foto’s, en zal hen meenemen op events door 
het land heen zodat leden hen kunnen leren kennen.  
 

13. Rondvraag 
 
Er zijn vragen gesteld over diverse onderwerpen en het bestuur geeft hier antwoord op.  
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering af om 14:15 uur. 


