
EenUtrecht

Algemene Leden Vergadering Een Utrecht

DATUM: 11 november 2O2L - LOCATIE: Parkstraat 12, Utrecht.

AANWEZIG: Jitka Demoed (secretaris), Juriaan Otto {penningmeester} en Gert Dijkstra (voorzitter}.

AGENDA

1. Opening

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van EenUtrecht wordt geopend door de voorzitter en de

agenda wordt door de aanwezigen vastgesteld.

2. Oprichting EenUtrecht

Heden is bij notaris Van Grafhorst de politieke vereniging EenUtrecht formeel opgericht. Daarmee

zijn tegel'tjkert'tjd de Statuten van EenUtrecht vastgesteld d.d. 11 november 2A2L. De eerste drie

leden zijn degenen nu aanwezig die vandaag EenUtrecht bij de notaris hebben opgerichq namelijk

Jitka Demoed, Juriaan Otto en Gert Dijkstra.

3. Benoeming functies partijbestuur EenUtrecht

De aanwezige leden benoemen de volgende leden in het part'ljbestuur: Gert Dijkstra als voorzitter,
Jitka Demoed als secretaris en Juriaan Otto als penningmeester. Dit is zo ook opgenomen in het UBO-

register b'rj de KVK d.d. 11 november 2021.

4. Goedkeuren Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglernent (af6ekort HR) d.d. 11 november 2021wordt unaniem goedgekeurd.

5. Contributie
De leden stellen de jaarlijkse contributie vast - conform Artikel 3 lid 3 van de Statuten - op een

bedrag van € 10,-. Eenmalig geldt dit - vanaf heden - voor de periode tot en met 31 decernber 2022,

ongeacht wanneer iemand zich aanmeldt als lid van EenUtrecht. De bijdrage is bewust klein omdat
zodoende ook echt iedereen lid kan worden; ook Utrechters met een kleine beurs.

6. Begroting EenUtrecht 2OZI-2A22

De voorliggende begroting d.d. 11 november 2O21wordt unaniem goedgekeurd.

7. Bankrekening

Het partijbestuur zal zo snel als mogel'ljk een bankrekening openen bij de ïriodos Bank.

8. EenUtrecht politiek
De aanwezige leden zijnde tevens partijbestuur stellen het voorliggende verkiezingsprogramma d.d.

11 november 20?l voor EenUtrecht unaniem vast {Artikel 77 lid l HR}. Omdat EenUtrecht nog geen

meerdere leden heeft is het partijbestuur voorlopig ook programmacommissie en zal z'rj de komende
periode tot aan de verkiezÍngen in 2A22 waar nodig het verkiezingsprograrnma nog aanpassen.

9. Verkiezingsplan en kandidatencommissie 2022

De leden stellen vast dat uiterlijk 20 januari 2022 leden zich kandidaat kunnen stellen {Artikel 6 lid 1
HR) en dat het partijbestuur als kandidatencommissie een lijst zal samenstellen (Artikel 6 lid 2 HR).

Uiterlijk 25 januari 2022 rtijbestuur de lijst vaststellen, met mandaat van deze ALV.
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