Ik wil iets in het verkiezingsprogramma laten veranderen.
Dat kan, als u een concreet voorstel heeft dan kan dit via een amendement. Dit amendement
kan een toevoeging, een verwijdering of een tekstuele aanpassing zijn. Wij stellen voor om
niet met moties te werken omdat wij (anders dan in de raad) in een ledendemocratie moties
niet naast ons neer kunnen leggen; wij hebben gewoon uit te voeren wat de ALV besluit.

Hoe maak ik een amendement?
Er zijn twee opties, het kan via deze site of via de mail (secretaris@pvda-almere.nl).

Via de site.


U gaat via het linker menu naar het onderwerp waarop u een voorstel wilt doen. Kiest
het betreffende hoofdstuk en geeft aan wat u wilt veranderen.
o Als u tekst wilt aanpassen dan kopieert u deze tekst en plaats het in de reactie
en vervolgens schrijft u daaronder de nieuwe tekst op (kan ook zijn dat u de
tekst wilt laten vervallen, dan geeft u duidelijk aan welke zinnen u wilt laten
verwijderen), daarna motiveert u de wijziging (handig voor de bespreking
tijdens de ALV.
o Als u iets wilt toevoegen dan geeft u aan waar u dat toe wilt voegen en wat u
toe wilt voegen en wat daarvoor het motief is
o Als u iets wilt verwijderen dan geeft u aan wat u wilt verwijderen en wat
daarvoor het motief is.

Via de mail
In feite doet u hetzelfde als hiervoor beschreven en stuurt het dan naar secretaris@pvdaalmere.nl (de secretaris zal het dan aan de site toevoegen, zodat anderen daar ook op
kunnen reageren).

Hoe dan verder?
Op de ALV zal het meest vergaande amendement als eerste worden besproken, mocht dit
niet aangenomen worden dan volgt het volgende amendement.
Amendementen kunnen tot 24 uur voor de vergadering ingediend worden (zodat er nog even
tijd is om ze te verwerken en er kennis van te nemen.

