
 

Notulen ALV 27-05-2020  
  

Datum:   woensdag 27 mei   

Locatie:   Digitaal  

  

Aanwezig:   Sander Jonker, Niek Hendriks, Femke Flietstra, Lonneke Dikmans, Lucien van der  

Plaats, Josette Hogewoning, Bert Blase  

  

Aan het begin van de ALV wordt vastgesteld dat alle leden zijn geïnformeerd over deze ALV.  

  

Tijdens deze ALV zijn twee formele punten besloten:  

  

1. De wijzigingen van de statuten (zoals in concept reeds voorbereid door de notaris) wordt aan 

de ALV voorgelegd. Deze wijziging betreft enerzijds de wijziging in het artikel 10.3 
betreffende de bestemming van een eventueel batig saldo bij opheffing van de vereniging. 

Aan dit artikel wordt toegevoegd dat de bestemming een instelling van algemeen nut dient 

te betreffen. In de tweede plaats betreft het het schrappen van het artikel 4.3 waarin staat 
dat geen contributie geheven wordt. Met het schrappen van dit artikel (en toevoeging van 

het woord contributie in artikel 9.2) bestaat de mogelijkheid in de toekomst wel contributie 
te gaan heffen. Dit vraagt echter om een toekomstig nader besluit van het LCO. Argument 

om in de toekomst contributie te heffen kan zijn dat dit noodzakelijkheid is om Rijks-subsidie 

te verwerven. Argument om dit niet te doen is de laagdrempeligheid van deelname aan de 

activiteiten van Code Oranje. De ALV gaat met de voorgestelde wijzigingen akkoord.  

2. Ongeveer twee maanden geleden is een mail rondgestuurd aan de LCO deelnemers met een 

voorstel voor de profielschets Tweede Kamerlid en de procedure voor de kieslijstvorming. 

Het voorstel in deze mail (zie hieronder) wordt in deze vergadering door de ALV bekrachtigd, 

met één wijziging: in verband met de Corona-maatregelen, wordt het tijdpad (in ieder geval 

voor fase 1) met een aantal maanden verschoven. Voor de fases daarna is een beperkter 

vertraging aan de orde, zodat eind 2020 de kieslijst gereed is.  

  

De ALV besluit dat de opdracht aan het LCO wordt gegeven het afgesproken proces goed te volgen, 

en, indien dit proces is doorlopen zoals afgesproken, de uitkomst ervan te bekrachtigen.  

 

De door de ALV in deze vergadering bekrachtigde voorstellen luiden:  

  

1. Profielschets Kandidaat Tweede Kamer.  

  

De kandidaat:  

• Staat pal achter de uitgangspunten van Code Oranje  

• Heeft dit op eigen wijze reeds getoond in eerdere maatschappelijke of politieke functies 

en initiatieven  

• Is in staat deze uitgangspunten origineel en aansprekend in de praktijk te brengen en te 

verwoorden  

• Heeft een visie op hoe de nieuwe democratie in de Tweede Kamer voor het voetlicht te 

brengen  

• Is in staat dit te verbinden met het dagelijkse politieke handwerk  



• Heeft aantoonbaar nagedacht over het tot stand komen van verandering in het 

politiek/maatschappelijk bestel  

• Heeft aantoonbare ervaring met (landelijke) media  

• Is bereid tot en vaardig in het samenwerken in het team  

• Het teamprofiel: er is een diversiteit aan maatschappelijke achtergronden in het team  

  

2. Procedure om te komen tot de kieslijst   

1. Profielschets wordt vastgesteld door de ALV en gepubliceerd op de Code Oranje website   

2. Kandidaten wegen zichzelf in het licht van de vastgestelde profielschets en melden zich aan 

(deadline t.b.v. groep A: 1-9-2020)  

3. De ALV vraagt een kleine begeleidingsgroep om de aangemelde kandidaten te toetsen op 
‘voldoende geschiktheid’, aan de hand van de vastgestelde profielschets en hen te ordenen 

in de volgende categorieën: (A) Geschikte (top-vijf/tien) kandidaat voor aankomende TK 

verkiezingen (B) High-potential (bijv met het zicht op volgende verkiezingen) C. Kandidaat 

zorgt voor verbreding, diversiteit en afspiegeling op de lijst en (D) niet geschikt. (afgerond 

110-2020)  

4. De groep A. komt bijeen (eventueel aangevuld met een gespreksleider); zij bepalen in 
onderling overleg de lijstvolgorde. Categorie B en C wordt (op de lijst na categorie A) 

geplaatst door de begeleidingsgroep in overleg met de kandidaten. (afgerond 1-11-2020)  

5. Indien onverhoopt de kandidaten in groep A daar onderling niet in slagen, wordt (met 

vermelding van de redenen waardoor de groep niet in geslaagd), de beslissing over de 

procedure om te komen tot een lijstvolgorde teruggelegd bij de ALV.   

3. Ten behoeve van de begeleidingsgroep onder punt 2.3, worden benoemd:  

1. Lucien vd Plaats (lijsttrekker Z-H en lid landelijk coördinatie team)  

2. Lonneke Dikmans (ondernemer; ontwikkelaar DoeMee app)  

3. Bert Blase (initiatiefnemer Code Oranje)  

   


