
Vereniging Forum voor Democratie 
 
Notulen en Besluitenlijst - 6e Algemene Leden Vergadering 
 
Datum: 13 november 2021 
 
Locatie: online 
 
 
 

1. Opening 
 
Thierry Baudet, voorzitter van deze vergadering, opent de Algemene Leden Vergadering om 
10:00 uur. Notaris Mr. C.T. van der Laan-Blokzijl is gevraagd toezicht te houden op een 
ordentelijk en correct verloop van deze vergadering en zal van zijn bevindingen een Proces-
Verbaal opstellen. 
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er volgt een proefstemming.  
 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken binnengekomen. Wel zijn er veel politieke 
vragen gesteld en deze worden aan het eind van de vergadering besproken als alle 
Kamerleden ook aanwezig zijn.  
 
 

3. Goedkeuring notulen ALV 2020 
 
Er wordt gestemd over de vaststelling van de notulen van de ALV in 2020. 
 
Stemuitslag: VOOR. 
 
 

4. Terugblik 2021 
 
Er wordt teruggeblikt op het jaar door FVD-neveninstellingen JFVD, FVD International, de 
Vereniging zelve, de Eerste Kamer en het Renaissance Instituut. 
 
Iem Al Biyati wordt voorgesteld als de nieuwe voorzitter van JFVD door Freek Jansen, oud-
voorzitter van JFVD. Samen vertellen ze over het succes van JFVD, ondanks alle 
coronamaatregelen waardoor het organiseren van fysieke events moeilijker ging.  
 
FVD International heeft een nieuwe directeur, Bart van der Werf. Ze gaan ervoor zorgen dat 
FVD op de kaart komt in de wereld door middel van events, ‘chapters’ in het buitenland, een 
Engelstalige website, en de ontwikkeling van een documentaireserie. 
 



Paul Frentrop, Senator, spreekt over FVD in de Eerste Kamer en de politieke ontwikkelingen 
en onderwerpen die momenteel daar spelen. 
 
Joyce Vastenhouw, verantwoordelijk voor Human Resource binnen de Vereniging, spreekt 
over de werving en selectie van potentiële gemeenteraadsleden. Ze heeft aan dat de interne 
organisatie groeit. 
 
Joris van den Oetelaar, bestuurslid van FVD, vertelt dat FVD nu meer dan 47.000 leden 
heeft en dus enorm groeit. Er wordt volop campagne gevoerd voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Thierry Baudet vertelt over Forumland: een applicatie waar FVD-leden in contact kunnen 
komen met elkaar.  
 
Peter van Duyvenvoorde, directeur van het Renaissance Instituut, geeft als hoogtepunten de 
publicatie van een onderzoek over de kosten van immigratie en het uitgeven van een boek. 
Ook geeft hij aan dat ze een kennisbank hebben ontwikkeld.  
 
 

5. Verslag auditcommissie 2020 
 
Ralf Dekker, voorzitter van de auditcommissie, doet verslag van het onderzoek naar de 
boekhouding. Er zijn documenten onderzocht en gesprekken gevoerd met de accountant, 
boekhouder en penningmeester. De heer Dekker is tevreden over het gevoerde financiële 
beleid over 2020. 
 
 

6. Goedkeuring jaarrekening 2020 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. 
 
Stemuitslag: VOOR.  
 
 

7. Benoeming nieuwe auditcommissie  
 
Te benoemen leden: Daniël Osseweijer, Bert van Gerwen, Henk van Dalen. 
 
Stemuitslag: VOOR.  
 
 

8. Decharge bestuur 
 
Stemuitslag: VOOR. 
 
 

9. Benoeming auditcommissie 2021 
 



Stemuitslag: VOOR. 
 
 

10. Vaststelling begroting 2022 
 
Er volgt een uitleg over de begroting door penningmeester Silvio de Groot.  
 
Stemuitslag: VOOR. 
 
  

11. Mutaties partijbestuur 
 
Aftreden: Gideon van Meijeren en Silvio de Groot.  
 
Nieuwe functie: Joris van Oetelaar, thans vice-voorzitter, wordt secretaris.  
 
Nieuwe benoeming: Frederik jansen in de functie van penningmeester. 
 
 

12. Benoeming en mutaties partijbestuur 
 
Stemuitslag: VOOR.  
 
 

13. Behandeling politieke vragen 
 
Aanwezige Kamerleden: Frederik Jansen, Simone Kerseboom, Gideon van Meijeren.  
 
 

14. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering af om 11:45.  


