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Voorzitter | Anne-Marie Spierings 
 
Sinds november loopt de regiotour van de voorzitter. Elk bezoek bestaat uit een inhoudelijk 
programma en/of een campagne-activiteit en bovenal contact met leden en bestuursleden 
van afdelingen en regio's. Kennis en ervaring worden gedeeld. Goede voorbeelden en 
belangrijke suggesties uit onze bloeiende vereniging komen ter tafel op de 
bestuursvergadering of worden aan onze politici in Den Haag meegegeven. De komende 
maanden vervolgt onze voorzitter deze regiotour. 
 
De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. De voorzitter 
heeft o.a. de interne verkiezingen voor de lijsttrekker en kandidaten in portefeuille. We 
hebben in dit proces speciale aandacht voor inclusiviteit. 
 
Met de voorzitters van de talentencommissie, alumnivereniging en de 
bestuurdersvereniging is afgesproken hoe aftredende politici van de benodigde nazorg te 
voorzien. Het is erop gericht om te helpen waar gewenst en mensen blijvend betrokken te 
houden bij de vereniging. 
 
In de afgelopen periode is het aantal vertrouwenspersonen verder uitgebreid met inmiddels 
een compleet netwerk over het hele land.  
 
Drie bestuursleden nemen op het voorjaarscongres afscheid door aflopende 
bestuurstermijnen. Voor de bestuursfuncties zijn de profielen ge-update. De nieuwe 
bestuursleden worden snel ingewerkt, want we hebben een belangrijk jaar voor de boeg. 
 
Politiek secretaris | Aletta Hekker 
 
Op dit moment heeft het verkiezingsprogramma de hoogste prioriteit binnen de portefeuille 
van de politiek secretaris. De verkiezingsprogrammacommissie is inmiddels benoemd en de 
permanente programmacommissie is hard aan de slag gegaan met de input die is geleverd 
vanuit de vereniging. De huidige fase staat in het teken van het uitwerken van de 
hoofdstukken voor het programma en het discussiëren over de belangrijkste keuzes. Die 
discussie vindt ook plaats op het congres van 18 april, in de vorm van enkele thema-sessies. 
Het gehele proces loopt goed op schema. 
 
Penningmeester | Michiel van der Eng 
 
De accountants hebben de jaarlijkse interim-controle uitgevoerd. Alle stukken worden nu 
voorbereid voor de controle van de jaarrekening 2019. Het ziet ernaar uit dat we 2019 
afsluiten conform begroting. De penningmeesters van afdelingen hebben hun cijfers inclusief 
aanvraag voor de ledenbijdrage ingediend. 
 
Er zijn diverse gesprekken geweest om te werken aan het totaalvoorstel duurzame 
partijfinanciën. De komende tijd trekken we intensief op met o.a. de klankbordgroep en 
penningmeesters van afdelingen om in het najaar een gedragen totaalvoorstel te 
presenteren. 



 
Politieke partijen krijgen per dit jaar wat extra subsidie, in afstemming met de Financiële 
Commissie wordt het extra bedrag gelijk aan de verdeling van de reguliere subsidie over 
D66, Jonge Democraten, Van Mierlo Stichting en Stichting Internationaal Democratisch 
Initiatief verdeeld.  
 
Vereniging, afdelingen & regio’s | Lia de Ridder 
 
De afgelopen jaren is D66 steeds verder geprofessionaliseerd. Dat gaat op voor de 
ondersteuning, maar ook voor de besturen van afdelingen en regio's. We hebben aanbod 
ontwikkeld om ons vrijwillige kader in staat te stellen goed opgeleid verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun functie. Afdelingen worden zo ondersteund dat zij in diverse situaties en 
onder verschillende omstandigheden steeds voor het maximale resultaat kunnen gaan. 
Speciale aandacht is besteed aan integriteit en diversiteit. 
  
Sterkere afdelingen is een speerpunt uit het strategisch plan. We streven ernaar dat elke 
afdeling een sterke afdeling is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, met 
de basis op orde. We zetten daarop in middels het opleiden van nieuwe bestuursleden. 
Daarnaast hebben we een verdiepende training ontwikkeld voor zittende bestuurders. Ook 
stimuleren we de onderlinge samenwerking van de afdelingen met ondersteuning van de 
regiobesturen.  
 
Regiobesturen hebben een grotere rol gekregen binnen de vereniging. Zij zijn eerste 
aanspreekpunt voor afdelingen met minder dan 100 leden. Regiocongressen zijn verder 
geprofessionaliseerd. In bijna elke regio wordt nu tweemaal per jaar een congres 
georganiseerd. De regiocongressen zijn verworden tot belangrijke momenten voor trainingen 
en workshops. 
 
Met de start van G20-overleggen (overleg tussen bewindspersonen, de Tweede 
Kamerfractie, Landelijk Bestuur, de regiobesturen en besturen van de grote steden) is 
de afstemming tussen volksvertegenwoordigers en verenigingsbestuurders verbeterd. Dit 
blijkt ook uit de eerste evaluatie. De verschillende app-groepen maken ook snel onderling 
contact mogelijk. 
  
Voortkomend uit evaluaties zijn procedures toegankelijker gemaakt en regels 
geactualiseerd. Het HR is afgelopen jaar herzien en op het voorjaarscongres zullen 
aanvullende wijzigingsvoorstellen worden voorgesteld.  
  
Talentontwikkeling & Opleiding | Joan Nunnely 
 
In de afgelopen periode is veel ingezet op scouting voor o.a. de Tweede Kamerverkiezingen. 
Met name diversiteit/inclusiviteit heeft hierbij onze aandacht. De Landelijke 
Talentencommissie en de diverse scouts in het land zijn daarnaast continu op zoek naar en 
in gesprek met talenten in de vereniging. 
 
Voor geïnteresseerden in het lidmaatschap van de Tweede Kamer (TK) is een assessment-
programma opgezet. Deze zogenoemde Bootcamps hebben als doel om deelnemers te 
intensief en uitgebreid te assessen op geschiktheid voor het Tweede Kamerlidmaatschap. 



Leden die in beeld zijn van de Landelijke Talentencommissie en aangegeven hebben TK-
ambitie te hebben zijn hiervoor benaderd. Bij de selectie is het (vastgestelde) TK profiel 
leidend geweest.  
 
Na een succesvolle pilot wordt de komende periode in elke regio een leergang politieke 
vaardigheden aangeboden. De leergang is onderdeel van de D66 Academie waarin het 
aanbod van alle opleidingen en trainingen binnen de partij is samengebracht. 
 
Internationaal secretaris | Tjeerd Dierckxsens 
 
Naast publieksevenementen als de I Am Europe conferentie in Brussel en de Day of the 
Middle East in Den Haag, is afgelopen jaar o.a. een drukbezochte conferentie georganiseerd 
over defensiebeleid binnen de Europese dimensie. In samenwerking met de Tweede 
Kamerfractie is een werkbezoek aan Tunesië over o.a. de situatie in Libië gefaciliteerd. En in 
samenwerking met de thema-afdeling Internationale Samenwerking bezocht een D66 
delegatie Oekraïne ter versterking van de banden met lokale progressieven.  
 
In de internationale netwerken is gewerkt aan progressief klimaatbeleid, een meetinstrument 
voor participatie van vrouwen in de politiek, en de herverkiezing van Annelou van Egmond in 
het bestuur van de ALDE Party. De Europese liberale familie is bij de EP-verkiezingen sterk 
gegroeid in het Europese Parlement, een prestatie waar de inzet van Annelou mede aan 
heeft bijgedragen.  
 
Het trainingswerk is voortgezet, ter ondersteuning van zusterpartijen in de MENA-regio, 
Oostelijk Partnerschap en Westelijke Balkan. Daarbij is gericht aandacht voor de politieke 
ontwikkeling van vrouwen en jongeren. Succes tekent zich o.a. af in Bosnië Herzegovina, 
waar de zusterpartij flink is gegroeid en minimaal 50% van de zetels door een vrouw wordt 
ingenomen. Ook binnen Europa is bij en met zusterpartijen regelmatig training gegeven in 
campagnes, politiek leiderschap en partijorganisatie.  
 
Communicatie & Campagne | Thomas Hermans 

De campagne-voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Al 
deze voorbereiding dient ook de voorbereiding voor de herindelingsverkiezingen komend 
najaar, het meenemen van de vereniging in de boodschap en strategie door middel van 
trainingen en bijeenkomsten, en vrijwilligersmanagement. Uiteraard willen we in 2021 weer 
veel campagnes op straat en aan de deur. Daarom is er samen met de vereniging veel inzet 
om te komen tot een grote groep vrijwilligers voor de TK2021. Daarnaast is de 
fondsenwervingscommissie – in nieuwe samenstelling – vol energie aan de slag om extra 
gelden te verwerven voor de verkiezingskas. 

Het proces om te komen tot het vernieuwen van de website is afgerond. We hebben uit 
meerdere potentiële partners de beste gekozen. We zitten nu in de concept fase. De nieuwe 
site is gereed voor de volgende verkiezingen en uitrol naar alle afdelingspagina’s / voor de 
gemeenteraadsverkiezingen volgt daarna. 



Op het vorige congres is er een succesvolle pilot geweest met het vernieuwen van de 
congresopzet met onder andere een aparte ALV-zaal. Deze pilot is succesvol geweest en 
deze nieuwe opzet wordt doorgezet. 

 


