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VVD-CONGRES 24 NOVEMBER 2012 

Op zaterdag 24 november vindt in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch het VVD-

congres plaats. Naar aanleiding van de actualiteiten ten aanzien van het regeerakkoord heeft het 

Hoofdbestuur besloten om het programma van dit congres aan te passen. De Algemene 

Ledenvergadering wordt verplaatst naar de ochtend. Er zal tevens ruimte gecreëerd worden voor een 

toelichting op het regeerakkoord. Hiermee komen de eerder aangekondigde workshops, met uitzondering 

van de deelsessie ‘Gemeenteraadsverkiezingen’, te vervallen. Met de plenaire zitting hopen wij u 

opheldering te kunnen geven over de laatste ontwikkelingen rondom het regeerakkoord. Uiteraard is er 

ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Tijdens deze Algemene Vergadering wordt er ook een nieuwe vice-voorzitter voor het Hoofdbestuur 

gekozen en worden de begroting en het jaarplan 2013 u aangeboden.  

 

Gedurende het middagprogramma worden de nieuwe bewindspersonen gepresenteerd en zal Mark Rutte 

zijn speech houden. 

 

In deze leeswijzer vindt u het programma, de aanmeldprocedure, procedurele regels en de 

routebeschrijving.  

 

U kunt zich tot 16 november 12.00 uur aanmelden via “MijnVVD” (www.vvd.net). 

 

Wij hopen u op zaterdag 24 november te mogen verwelkomen in ’s-Hertogenbosch! 
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1. PROGRAMMA ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012  

onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

09.00 uur Registratiebalies open 

 

10.30 uur Opening door de partijvoorzitter Benk Korthals 

  Algemene Ledenvergadering (ALV)12 

o Verantwoording regeerakkoord 

o Politieke verantwoording fracties 

� Tweede Kamer 

� Eerste Kamer 

� Europees Parlement 

o Verkiezingen hoofdbestuursleden 

o Jaarplan 2013 

o Begroting 2013 

o Rondvraag 

  

 Interactieve workshop 

o De Gemeenteraad 

In deze workshop wordt op speelse wijze ingegaan op de werkwijze van de gemeenteraad. Niet 

alleen de formele werkwijze, maar ook de informele werkwijze komt aan bod. Deze sessie is 

speciaal voor kandidaat-gemeenteraadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.  

 

13.00 uur Lunch  

 

14.30 uur Politiek inhoudelijk programma  

Met onder andere de presentatie van de nieuwe bewindspersonen, afdelingen 

met de V-factor en speech van Mark Rutte 

   

16.00 uur  Einde vergadering met aansluitend een borrel 

 

                                                      
1
 Het stemvenster is geopend tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

2
 De ingediende actuele moties en de aanvragen voor spreektijd worden bij het desbetreffende 

agendapunt behandeld. 
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2. AANMELDEN VOOR HET CONGRES 

Voor de 134e Algemene Vergadering is het persoonlijk stemrecht van alle leden van toepassing. Voor de 

aanmelding gelden spelregels, die staan  op pagina 11 van deze leeswijzer en op de website 

www.vvd.nl/av. Tevens zijn ze opvraagbaar bij het Algemeen Secretariaat. 

 

Aanmelden voor het congres van 24 november kan van maandag 24 september 2012 tot en met vrijdag 

16 november 2012 12.00 uur via “MijnVVD”. (www.vvd.net, tab ‘Bijeenkomsten’, keuze voor “VVD-

congres 24 november 2012”). Als er problemen ontstaan bij het aanmelden kunt u contact opnemen met 

het Algemeen Secretariaat van de VVD, 070-3613061. Ook als u geen lid bent van de VVD en toch het 

congres wilt bijwonen, kunt u dit nummer bellen. 

 

Om te voorkomen dat men zich tijdens het congres nog bij een aanmeldbalie moet aanmelden, waardoor 

er rijen ontstaan, wordt aanmelden van tevoren dringend geadviseerd. Hebben wij uw aanmelding vóór 9 

november 2012 12.00 uur ontvangen, dan ontvangt u in de week van het congres de congresbescheiden, 

zoals de stempas (indien stemgerechtigd), thuis. Deze worden eenmalig verstrekt, dus vergeet de 

congresbescheiden niet mee te nemen naar het congres.  

 

Tijdens het congres is het mogelijk om een introducé mee te nemen. Deze hoeft geen lid te zijn van de 

VVD. Uw introducé volgt tijdens het congres hetzelfde programma als u. Het aanmelden van een 

introducé verloopt ook via “MijnVVD”. 

 

Ook maken wij tijdens dit congres gebruik van een buddy-systeem. VVD-leden die de partij nog niet zo 

goed kennen, worden wegwijs gemaakt door een 'ervaren VVD'er'. Via “MijnVVD” kunt u aangeven of u 

gebruik wilt maken van een buddy.  

 

Tijdens dit congres maken wij weer gebruik van een muntensysteem. U kunt geen lunch reserveren, 

maar koopt ter plekke munten. De munten zijn inwisselbaar voor consumpties, zowel lunch als drankjes. 

Bij aankomst kunt u munten aanschaffen en uiteraard kunt u gedurende het congres munten bijkopen 

indien dat nodig is. Overgebleven munten kunt u aan het einde van de dag omwisselen voor geld. 
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3. AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV):  

1. Verantwoording regeerakkoord 

Tijdens dit agendapunt staat het regeerakkoord centraal. Waarom zijn er bepaalde keuzes gemaakt en 

hoe heeft deze besluitvorming plaatsgevonden? Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te 

stellen. 

 

2. Politieke verantwoording fracties  

- Halbe Zijlstra (VVD-fractievoorzitter Tweede Kamer) 

- Loek Hermans (VVD-fractievoorzitter Eerste Kamer) 

- Hans van Baalen (VVD delegatieleider Europees Parlement) 

 

3.  Verkiezingen Hoofdbestuursleden 

Het betreft de volgende vacatures.  

- Vicevoorzitter 

- Lid van het Hoofdbestuur (internationaal secretaris) 

 

Met het vertrek van Mark Verheijen naar de Tweede Kamer is in het Hoofdbestuur van de VVD een 

vacature ontstaan voor een enthousiast en betrokken bestuurslid die op succesvolle wijze het 

vicevoorzitterschap invulling geeft.  

Het Hoofdbestuur stelt de heer R.W.P (Robert) Reibestein uit Leersum kandidaat voor deze vacature. 

Reibestein was ruim 30 jaar werkzaam bij McKinsey. Hij adviseerde diverse Europese instellingen, zowel 

in de particuliere als de overheidssector op het gebied van strategische, operationele en organisatorische 

vraagstukken. Sinds mei 2012 is Reibestein lid van de Raad van Commissarissen van de ING-Groep. 

Reibestein is tevens vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden, lid van de Raad 

van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds en bestuursvoorzitter van het Koninklijk 

Concertgebouworkest. Het Hoofdbestuur ziet in Robert Reibestein, met zijn ervaring in het bedrijfsleven 

en in besturen, een goede aanvulling op het huidige Hoofdbestuur. Robert Reibestein is sinds 2002 lid 

van de VVD. Zijn ervaringen passen goed bij de ambities van het Hoofdbestuur tot verdere 

professionalisering van de VVD.  

 

Periodiek aftredend en herbenoembaar is: 

- Pieter van de Stadt, Internationaal Secretaris 

Pieter van de Stadt heeft zich herkiesbaar gesteld. Het Hoofdbestuur draagt hem voor herbenoeming 

voor.  
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Tot 8 november 2012, 12:00 uur konden andere kandidaten worden voorgedragen door 

ledenvergaderingen van afdelingen, en Kamercentrales. Dit is niet gebeurd. Dit betekent dat tijdens de 

Algemene Vergadering overgegaan zal worden tot benoeming van de door het Hoofdbestuur gestelde 

kandidaten. 

 

4. Jaarplan 2013 

Het jaarplan 2013 vindt u in bijlage één. 
 

5. Begroting 2013 

De begroting 2013 vindt u in bijlage twee. 
 

6. Rondvraag 
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4. SPREEKTIJD, AMENDEMENTEN EN MOTIES 

Aanvragen spreektijd 

Om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te verdelen over iedereen die het woord wil voeren, dient u van 

te voren spreektijd aan te vragen. U kunt tot donderdag 22 november 2012, 18.00 uur met een formulier 

(zie verderop in deze agenda) spreektijd aanvragen bij Lucie Wigboldus; l.wigboldus@vvd.nl. Op het 

congres kunt u zich aanmelden voor spreektijd tot zaterdag 24 november 2012, 09.00 uur bij de VVD-

balie. 

 

Indienen actuele moties 

Actuele moties dienen vóór 22 november 2012 in het bezit van het Hoofdbestuur te zijn om geldig te 

kunnen worden geagendeerd en besproken. Voor het indienen van actuele moties gelden spelregels (zie 

verderop in deze agenda). 

 

Amendering en het doen van wijzigingsvoorstellen op de onderwerpen van de Algemene 

Ledenvergadering was mogelijk voor ledenvergaderingen van afdelingen, Kamercentrales, 

partijcommissies en bijzondere groepen tot 1 november 2012, 12.00 uur. Hiervan is geen gebruik 

gemaakt.  
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5. AANVRAGEN SPREEKTIJD TIJDENS DE 134E AV 

Om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te verdelen over iedereen die het woord wil voeren, dient u van 

te voren spreektijd aan te vragen. U kunt tot donderdag 22 november 2012, 18.00 uur met dit formulier 

spreektijd aanvragen bij Lucie Wigboldus; l.wigboldus@vvd.nl. Op het congres kunt u zich aanmelden 

tot zaterdag 24 november 2012, 09.00 uur als spreker bij de VVD-balie.  

 

 

 

Naam spreker:______________________________________________ 

 

 

Afdeling:__________________________________________________ 

 

 

Onderwerp:________________________________________________ 

 

 

 

Korte samenvatting van de vraag: 
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6. PROCEDURE ACTUELE MOTIES 

1. Actuele moties betreffen politieke onderwerpen die behoren tot de competentie van de Tweede 

Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie of de VVD-leden in het Europees Parlement. 

 

2. Actuele moties kunnen alleen betrekking hebben op onderwerpen die opkomen tussen het 

moment van sluiten van het indienen van initiatiefonderwerpen voor een Algemene Vergadering 

en één werkdag voor de aanvang van dit congres.  

 

3. Actuele moties kunnen worden ingediend door een in de reglementen van de VVD vastgelegd 

orgaan (gremium) van de VVD of door ten minste tien gezamenlijke individuele leden.  

 

4. Actuele moties dienen schriftelijk te worden ingediend door gebruikmaking van een door het 

Hoofdbestuur aangegeven model.  

 

5. Actuele moties dienen vóór 22 november 2012 in het bezit van het Hoofdbestuur te zijn om geldig 

te kunnen worden geagendeerd en besproken. 

 

6. Actuele moties die voor 16 november 2012, 12.00 uur door het Hoofdbestuur zijn ontvangen, 

zullen door het Algemeen Secretariaat via Thorbeckeweb en de VVD-website worden 

bekendgemaakt en zijn schriftelijk voorhanden ter vergadering. 

 

7. Actuele moties die na 16 november 2012, 12.00 door het Hoofdbestuur worden ontvangen 

moeten door de indieners zelf ter vergadering beschikbaar worden gesteld. 

 

8. De tekst van de actuele motie moet terug te brengen zijn tot een kernmotie van 100 woorden. 

Deze kernmotie wordt ter vergadering in de zaal geprojecteerd. De indieners dienen zelf zorg te 

dragen voor formulering van de kernmotie, bij ontbreken zal het Algemeen Secretariaat hierin 

voorzien. 

 

9. Actuele moties kunnen kort (1 minuut) worden toegelicht ter vergadering en overigens volgens 

een door de voorzitter te bepalen vergaderorde.  

 

10. Een uitspraak van de Algemene Vergadering over een actuele motie heeft de status van advies.  

 

Indieningsperiode actuele moties: 

Voor deze Algemene Vergadering loopt het venster voor actuele moties over politieke onderwerpen die 

zijn opgekomen tot 22 november 2012. 
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7. ACTUELE MOTIE 

 

 

Ingediend door: _______________________  (naam VVD-gremium) 
 
of: 10 leden (naam + postcode/huisnummer) 
 

1  6  

2  7  

3  8  
4  9  

5  10  

 
 

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opsturen vóór 22 november 2012: 

• Per post: Algemeen Secretariaat VVD, t.a.v. drs. ir. L.D. Wigboldus, Postbus 30836, 2500 GV  Den 
Haag 

• Per fax: 070 – 360 82 76 

• Per e-mail: l.wigboldus@vvd.nl 
zie procedure actuele moties  



 

 

11 

 

 

 

8. SPELREGELS 134E AV 

1. Algemeen 

1. Voor deze Algemene Vergadering geldt het persoonlijk stemrecht voor alle leden van de VVD. Dit 

recht gaat in op de eerste peildatum na aanvang van het lidmaatschap. De peildatum voor deze 

Algemene Vergadering is 1 juli 2012. Dit betekent dat leden die na 1 juli 2012 lid zijn geworden geen 

stemrecht hebben. 

2. Leden van de VVD dienen zich vooraf via “Mijn VVD” (www.vvd.net) aan te melden. Telefonische 

aanmeldingen kunnen niet worden aangenomen. Als er problemen ontstaan bij het aanmelden kunt u 

contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD via 070-3613061. 

3. Leden kunnen zich tot 16 november 2012, 12:00uur aanmelden via “Mijn VVD” (www.vvd.net). 

4. U kunt zich ook ter vergadering op zaterdag 24 november 2012  aanmelden. Het aantal mensen 

dat ter plekke nog kan worden toegelaten is afhankelijk van de zaalcapaciteit en de beschikbare 

stemfaciliteiten. 

5. Het congres is openbaar. Alle aanwezigen dienen zich vooraf of ter plekke aan te melden. Er zijn 

geen uitzonderingen op deze regel.  

2. Aanmeldingen voor 9 november 2012, 12.00 uur  

6. Individuele leden die zich voor vrijdag 9 november 2012, 12.00 uur hebben aangemeld, hebben 

gegarandeerd toegang tot de Algemene Vergadering en hebben het recht, indien stemgerechtigd,  hun 

stemrecht uit te oefenen in de vergadering.  

7. Zij kunnen er als extra service voor kiezen de agenda en leeswijzer kosteloos toegestuurd te 

krijgen, tezamen met de stembescheiden. Dit kan telefonisch aangevraagd worden bij het Algemeen 

Secretariaat. 

8. De stembescheiden worden eenmalig verstrekt. Indien men de stembescheiden niet ontvangen 

heeft, kan men contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD via 070-3613061. 

3. Aanmeldingen tussen 9 november, 12.00 uur en 16 november 2012, 

12.00 uur  

9. Individuele leden die zich na vrijdag 9 november 2012, 12.00 uur en voor  vrijdag 16 november 

2012, 12.00 uur hebben aangemeld, kunnen hun congresbescheiden afhalen bij de aanmeldbalies. 

4. Aanmelding ter vergadering 

10. Individuele personen die zich eerst ter vergadering melden, dienen zich te kunnen legitimeren 

met een identiteitsbewijs met foto. Vervolgens wordt vastgesteld of de persoon lid is van de VVD en 

worden een aantal gegevens geregistreerd. 

11. Deze categorie leden wordt in overeenstemming met het huishoudelijk reglement slechts 

toegelaten zolang de capaciteit van de zaal en de beschikbaarheid van het stemsysteem dat toelaten.  
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5. Volmachten 

12. Alle leden hebben via de Liber een machtigingskaart ontvangen. 

13. Leden kunnen ook een machtigingskaart opvragen bij het Algemeen Secretariaat of downloaden 

op www.vvd.nl/av. 

14. Deze originele machtigingskaart kan alleen worden afgegeven als volmacht aan een ander 

stemgerechtigd lid. 

15. Een stemgerechtigd lid mag maximaal twee volmachten accepteren van andere leden. Dit kan 

alleen maar op de in het volgende punt aangegeven wijze. 

16. Een volmacht kan worden afgegeven door de originele machtigingskaart in te vullen, te 

ondertekenen en fysiek mee te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Er kan slechts één volmacht 

worden verstrekt. De volmachtverkrijger meldt zich ter vergadering aan de balie en ontvangt op het tonen 

van de volledig ingevulde volmacht een stempas. 

17. Een volmacht wordt ingetrokken door vóór afgifte van de stempas aan de balie de afgegeven 

machtigingskaart terug te krijgen van de volmachtverkrijger. 

6. Kinderopvang  

18. Op zaterdag 24 november 2012 bieden wij gratis professionele kinderopvang voor kinderen van 0 

tot 12 jaar. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u het aantal kinderen voor vrijdag 9 november 

2012, 12.00 uur aan te geven via “MijnVVD”. Als kinderen zijn aangemeld, maar niet op komen dagen zal 

de kinderopvang wel in rekening worden gebracht, á vijftig euro (€50,-) per kind. 

7. Kosten en annulering  

19. Het is mogelijk om via “MijnVVD” aan te geven gebruik te willen maken van aangeboden 

faciliteiten (workshops, buddy-systeem, meenemen van introducés en/of kinderopvang). 

20. De verschuldigde kosten zullen na het congres in rekening worden gebracht. Hiervoor dient door 

het lid een eenmalige incasso te worden verleend. 

21. No show voor de afgenomen faciliteiten wordt altijd in rekening gebracht, tenzij vóór vrijdag  

9 november 2012, 12.00 uur een gemaakte reservering wordt afgezegd via “MijnVVD”. 

8. Stempas en stemvenster  

22. Stempassen zijn alleen geschikt gemaakt voor de 134e Algemene Vergadering. 

23. De te verstrekken stempas is eigendom van de VVD en dient na het congres te worden 

geretourneerd om kosten te besparen. 

24.  In de agenda is een stemvenster opgenomen. In dat tijdvak vinden in principe de stemmingen 

plaats, zodat er gelegenheid is om deel te nemen aan parallelsessies, zonder de stemmingen te moeten 

missen. De voorzitter van de vergadering kan in voorkomende gevallen besluiten ook een stemming te 

houden buiten het geagendeerde stemvenster. 

25.  Een eenmaal afgegeven stempas kan niet worden vervangen, ook niet in geval de ontvanger 

deze is vergeten mee te nemen of indien de pas in het ongerede is geraakt.  
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9. Spreektijd 

27.  Voor iedere Algemene Vergadering bepaalt het Hoofdbestuur wat de spreektijd is van de 

deelnemers en welke andere maatregelen eventueel worden getroffen voor en zorgvuldig verloop van de 

vergadering.  
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10. ROUTEBESCHRIJVING 1931 CONGRESCENTRUM 

BRABANTHALLEN IN ‘S-HERTOGENBOSCH 

Oude Engelensenweg 1 5222 AA ’s-Hertogenbosch 

 

Per openbaar vervoer  

1931 bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand van Centraal Station ’s-Hertogenbosch. U dient 

daarbij de stationsuitgang ‘West’ te nemen en het bord ‘Brabanthallen’ te volgen. De weg naar 1931 kunt 

u gemakkelijk vinden door het spoor aan uw rechterhand te houden. Na ongeveer 9 minuten komt u aan 

op een kruispunt en ziet u de toren van 1931 Congrescentrum Brabanthallen. Onder deze toren treft u de 

hoofdentree van 1931. 

Ook kunt u vanaf Centraal Station ’s-Hertogenbosch met de bus naar  1931 Congrescentrum 

Brabanthallen. Buslijn 65 richting Bokhoven rijdt rechtstreeks naar de hoofdingang van 1931 

Congrescentrum. 

Per auto 

1931 Congrescentrum Brabanthallen is per auto eenvoudig te bereiken. 

 

A2 vanuit Utrecht 

Volg de instructie richting ’s-Hertogenbosch. Houd bij knooppunt Empel de A59 richting Waalwijk-’s-

Hertogenbscoh-Noord Centrum aan en volg de verwijzing Brabanthallen. Neem hier afslag ’s-

Hertogenbosch Centrum-Maaspoort-Brabanthallen en ga hier links naar de Maaspoortweg. Volg deze 

weg tot de Zandzuigerstraat, op de Zandzuigerstraat links afslaan naar de Diezekade. Neem de 2
de

 

afslag rechts, de Oude Engelenseweg op. U vindt 1931 Congrescentrum Brabanthallen aan uw 

rechterzijde. (U heeft de ingang van Brabanthallen ’s-Hertogenbosch gepasseerd.) 

 

A2 vanuit Eindhoven  

Volg de instructie richting ’s-Hertogenbosch. Houd bij de afslag ’s-Hertogenbosch Centrum rechts aan 

richting Tilburg Centrum-ring ’s-Hertogenbosch-West. Bij het begin van de bebouwde kom van ’s-

Hertogenbosch rechtdoor rijden op de Randweg. Sla vervolgens rechtsaf richting Magistratenlaan. Ga 

rechtdoor op de Magistratenlaan. Weg vervolgen naar de Parallelweg. Sla linksaf naar de Oude 

Engelensenweg. U vindt 1931 Congrescentrum Brabanthallen aan uw rechterzijde. 

 

A2 vanuit Nijmegen  

Volg de instructie richting ’s-Hertogenbosch-Heesch-Oss op de A59. Volg hier de afslag Rosmalen-

Berlicum-’s-Hertogenbosch Centrum en P+R Transferium. Voeg in op Graafsebaan (borden naar ’s-

Hertogenbosch-centrum). Weg vervolgen naar De Grote Elst. Weg vervolgen naar Stadionlaan. Ga 

rechtdoor over éën rotonde. Weg vervolgen naar Aartshertogenlaan. Flauwe bocht naar rechts om op de 
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Aartshertogenlaan te blijven. Sla linksaf bij Orthensenweg. Weg vervolgen naar Diezebrug. Sla rechtsaf 

bij Boschdijkstraat. Boschdijkstraat draait iets naar rechts en wordt Veemarktweg. Weg vervolgen naar 

Oude Engelensenweg. U vindt 1931 Congrescentrum Brabanthallen aan uw rechterzijde. 

 

 

 


