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Voorzitter | Anne-Marie Spierings 
 
De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en aan het begin van dit jaar hadden we 
niet kunnen denken dat de Corona-maatregelen zo’n impact zouden hebben op ons allemaal. 
Voorop staat natuurlijk ieders gezondheid maar we proberen ook de vereniging zo levendig 
mogelijk te houden, juist in deze periode waarin we elkaar minder fysiek kunnen ontmoeten. 
De vereniging en de leden beschikken over enorme veerkracht gezien de snelle omschakeling 
naar online evenementen en creatieve initiatieven in en voor de partij. Ook de politiek staat 
niet stil: op alle niveaus wordt ook aan lange termijn plannen gewerkt naast de inzet die nodig 
is om de Corona-pandemie het hoofd te bieden. Het LB heeft zich de afgelopen periode 
ingespannen om contact te houden met afdelingsbesturen, politici en individuele leden. En 
afdelingen bij te staan, te verbinden en te faciliteren waar mogelijk.  
 
Zoals ook gebruikelijk is voor onze fracties in gemeenteraden en Provinciale Staten, heeft de 
voorzitter rond de zomer de jaarlijkse reflectiegesprekken met de Tweede Kamerleden 
gevoerd.  
 
De rol van voorzitter is in aanloop naar landelijke verkiezingen er ook altijd een van 
procesbewaker en zelf actief participeren in het proces om te komen tot een kandidatenlijst. 
Dit is een heel zorgvuldig traject. Het lijstadvies komt tot stand na gesprekken met de 
kandidaten door de Lijstadviescommissie (LAC). De LAC bestaat uit de lijsttrekker, 
partijvoorzitter en mensen met ervaring op politiek vlak of ervaring in HR: Robert Strijk 
namens de Landelijke Talentencommissie, Fatma Koşer Kaya, Franc Weerwind, Gerard 
Schouw, Han Polman, Menno Snel, Michèle Polspoel, Paul de Rook, en Stéphanie Kessen.  
De LAC heeft de opdracht gekregen om een lijstadvies aan de leden voor te leggen, waarin 
kwaliteit, inclusiviteit en de kernwaarden van de partij nadrukkelijk zichtbaar zijn. 
Onderscheidend en met lef. Het najaarscongres van 2019 heeft het profiel voor Tweede 
Kamerlid vastgesteld. Het is een scherp profiel. Het Tweede Kamerlidmaatschap is een zeer 
specifiek ambt, dat niet zomaar voor iedereen is weggelegd. Naast uitmuntende individuele 
kwaliteiten, gebaseerd op het profiel, werken we aan een goed uitgebalanceerd team op 
inhoud/expertise, competenties, achtergronden en teamrollen.    
Half november is de advieslijst bekend.  
 
Na het samenstellen van de advieslijst komt natuurlijk het mooiste proces: wij bepalen met z’n 
allen de uiteindelijke lijst tijdens de interne verkiezing. Enkele dagen na het najaarscongres 
sluit de stemming en is de lijst definitief. 
Daarna volgt een periode van aanvullende training en opleiding voor kandidaten en natuurlijk 
de campagne! 
 
We staan er in alle opzichten goed voor: er is een uitstekende partijleider verkozen, we hebben 
een prachtig verkiezingsprogramma dat na inbreng van zo velen straks op het congres wordt 
vastgesteld en we groeien flink in ledenaantal. Een goede uitgangspositie dus maar we moeten 
het met z’n allen waarmaken: alle hulp – al is het maar een praatje met de buren over D66 – is 
zeer welkom. Op naar een mooie uitslag in november bij de herindelingsverkiezingen en straks 
in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen! En voor iedereen hopelijk in goede gezondheid. 
 
 
Politiek-secretaris | Aletta Hekker 
 
De verkiezingsprogrammacommissie en de permanente programmacommissie hebben op 20 
september het concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 



gepresenteerd. Sinds maart 2020 is er intensief geschreven aan het programma. Leden zijn 
breed en uitgebreid betrokken. Zo is in juli de TK-66 georganiseerd, een digitale sessie waarbij 
66 gelote leden hun reactie konden geven op concept-teksten. Over elk hoofdstuk hebben 
thema-afdelingen en werkgroepen in een Zoom-sessie feedback gegeven. Fracties en 
bewindspersonen hebben minimaal twee keer commentaar kunnen geven. Ook het LB heeft 
ter vaststelling tweemaal over het programma gesproken. In totaal heeft het proces 1,5 jaar 
geduurd en is er door ruim 750 leden gezamenlijk tienduizend uur in gestoken. 
 
Dit alles heeft geleid tot een breed gedragen concept-verkiezingsprogramma dat op 20 
september met trots is gepresenteerd in Rotterdam, via een livestream en – door de Corona-
maatregelen - voor een klein aantal aanwezigen in de zaal. In de week aansluitend aan de 
presentatie zijn er vijf digitale Q&A sessies georganiseerd vanuit de nieuw ingerichte studio op 
het Landelijk Bureau. Hierbij was er gelegenheid voor leden om vragen te stellen aan de 
verkiezingsprogrammacommissie. Daar is ruim gehoor aan gegeven; de opkomst en reacties 
waren goed. Na de presentatie zijn ook alle maatschappelijke organisaties - ruim 400 in aantal - 
die uit eigen beweging input hebben geleverd, geïnformeerd over de publicatie van het 
conceptprogramma.  
 
De amenderingsperiode liep van 25 september tot 23 oktober, waarna namens het Landelijk 
bestuur een pre-advies werd opgesteld. Over alle amendementen wordt per e-voting gestemd, 
nadat er enkele digitale discussie-sessies over de belangrijkste amendementen zijn geweest. 
Op het congres van 28 november wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.   
 
 
Penningmeester | Rob Meijer  
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van D66, Stichting IDI en de Van 
Mierlo Stichting. Na de verkiezing van de nieuwe penningmeester op het voorjaarscongres is 
er de afgelopen periode veel tijd gestoken in het leren kennen van de drie 
uitvoeringsorganisaties en de details van de begrotingen. Ook hebben de eerste overleggen 
plaatsgevonden met de Financiële Commissie,  en penningmeesters in het land. 
 
De corona-maatregelen hebben uiteraard een effect op de bestedingen in 2020. Gelukkig 
hebben we zo veel mogelijk activiteiten door kunnen laten gaan, zij het in aangepaste vorm. De 
kostenstructuur is hierdoor natuurlijk anders dan oorspronkelijk begroot. Vooralsnog is het 
begrote resultaat de norm en haalbaar. 
 
Een nieuw team accountants is op moment van schrijven begonnen aan hun eerste controle 
van de Vereniging. Het is belangrijk om om de zoveel jaar van accountant te wisselen. Na een 
driejarige samenwerking met de vorige accountantskantoor, hebben we een ander kantoor in 
de arm genomen voor de controles vanaf 2020. Wij verwachten een goede, duurzame 
samenwerking de komende jaren. 
 
Ook IT is onderdeel van de portefeuille van de penningmeester. De Corona-maatregelen 
hebben laten zien dat digitalisering de komende jaren alleen nog maar belangrijker wordt. Om 
die reden wordt – binnen begroting – extra geïnvesteerd in doorontwikkeling van bijv 
MijnD66, stemmingstools, en  het CRM. Afdelingen worden gefaciliteerd in licenties voor 
online vergadersoftware en er is een vaste studio ingericht op het Landelijk Bureau om online 
evenementen te organiseren. 
 
Als personeelsverantwoordelijke binnen het LB is er nauw contact met de directeur. Zeker in 
Corona-tijd is er extra aandacht voor het welzijn van medewerkers en hoe we samenwerken zo 
goed mogelijk kunnen blijven faciliteren. 



Vereniging & Opleiding | Wietske Veltman 
 
Sinds het voorjaarscongres zijn de bestuursportefeuilles Talentonwikkeling & Opleiding + 
Vereniging, afdelingen en regio’s samengevoegd tot Vereniging & Opleiding. De eerste 
maanden stonden voor een deel in het teken van (hernieuwd) kennismaken met de vereniging. 
 
De coronacrisis heeft de vereniging de afgelopen maanden enorm beperkt qua fysieke 
ontmoetingen. Bijeenkomsten en vergaderingen zijn/waren afgelast. Bestuursactiviteiten en 
taken werden hierdoor lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Er is daarom hard gewerkt aan 
online-vrijwilligersbeleid. De vereniging is digitaal gegaan. Online afdelingsvergaderingen, 
politiek cafés en besluitvorming inclusief nieuwe handreikingen hiervoor. 
 
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, en de 
basis op orde heeft. Hier is de afgelopen periode verder op doorgewerkt. Een onderdeel 
daarvan zijn ook nieuwe regionale samenwerkingen (Leidse regio, zeeland, zuidwest Drenthe, 
Zaanstreek, Gooi- en Vechtstreek, West-Brabant, Dijk en Waard). 
 
De voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn opgestart. Er is een GR-
handboek ontwikkeld en hier zijn ruim 60 webinars over gehouden, toegankelijk voor alle 
afdelingen, zodat zij goed voorbereid de GR2022 ingaan.  
 
De afgelopen tijd zijn er vaker digitale portefeuille-overleggen georganiseerd met 
medewerking van politici uit het hele land en van lokaal, provinciaal, landelijk en Europees 
niveau. Dit zorgt voor een goede onderlinge afstemming. 
 
Er zijn diverse gesprekken gevoerd over inclusiviteit in de vereniging. Op dit moment ligt de 
nadruk op opleidingsniveau en culturele achtergrond. Het LB heeft hier al langer volop 
aandacht voor en ziet dit ook als een speerpunt voor de komende periode. 
 
Door de Coronacrisis en alle onzekerheden die daarmee samenhingen, is ervoor gekozen de 
Politieke 2-daagse (fysiek) terug te brengen naar een digitaal en een fysieke bijeenkomst. Hier 
is ook de acceptance speech uitgesproken door Sigrid Kaag. Tijdens de Politieke Tweedaagse 
zijn 'live' trainingssessies uitgevoerd. Onderdelen waren o.a. VMS-sessies, speechwriting, en 
intervisie. 
 
Op het gebied van opleiding en talentontwikkeling stond alles in het teken van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Een opleiding- en trainingsaanbod voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
maar ook een intensivering en verbreding van het aanbod van de D66 Academie is nu volop in 
ontwikkeling.  
 
 
Communicatie & Campagne | Thomas Hermans  
 
De campagne-voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Als 
generale repetitie wordt er samen met de afdelingen Eemsdelta, Vught, Boxtel en Oisterwijk 
ook een grote lokale campagne opgezet voor de herindelingen op 18 november 2020.  
 
Corona brengt veel onzekerheden met zich mee, vooral voor de campagne van de vereniging. 
Op straat en langs de deuren campagnevoeren is niet meer vanzelfsprekend. Daarom wordt er 
nu vooral gewerkt aan het meenemen van de vereniging in de boodschap en strategie door 
middel van trainingen en bijeenkomsten, en vrijwilligersmanagement. De afgelopen tijd 
hebben veel leden zich gemeld als actieve vrijwilliger. We hopen natuurlijk een traditionele 



straat en deur-campagne te kunnen voeren. In de tussentijd wordt er gewerkt aan digitale 
opties om campagne te voeren, ook als vereniging, als alternatief voor als de maatregelen 
rondom het Corona-virus noodzakelijk blijven. 
 
De fondsenwervingscommissie is vol energie aan de slag om extra gelden te verwerven voor 
de verkiezingskas. Om de verkiezingskas te vullen wordt er geworven onder grote gevers, 
kleinere giften door middel van crowdfunding (onder leden en sympathisanten) en zijn er 
afdelingen die geld investeren in de campagne.  
 
Het vernieuwen en verbeteren van de digitale strategie wordt doorgezet en geïntensiveerd. 
Zeker vanwege het Corona-virus wordt digitale media en zichtbaarheid belangrijker dan ooit. 
Er is een nieuwe digitale stijl doorgevoerd en de frequentie van onze content is significant 
verhoogd. De nieuwe website is gelanceerd en informatie is beter vindbaar. De komende 
maanden worden er nog optimalisaties doorgevoerd. De uitrol naar alle afdelingspagina’s / 
voor de gemeenteraadsverkiezingen volgt daarna.  
 
Er is dit jaar significant ingezet op ledenwerving en daarvan zien we het succes. We zien een 
groei van meer dan 1.500 nieuwe leden sinds juni. Die groei proberen we natuurlijk de 
komende tijd door te zetten. 
 
Het voorjaarscongres is vanwege de Corona-maatregelen succesvol in korte tijd omgezet naar 
een volledig digitaal congres. Hiermee waren we de eerste partij van Nederland die op deze 
manier toch het Congres door heeft laten gaan. Voor het Najaarscongres zullen we dit digitale 
format naar een nog hoger niveau tillen, met een breder programma, meer interactie en ruimte 
voor subsessies. 
 
 
Internationaal secretaris | Tjeerd Dierckxsens 
 
D66 Internationaal heeft de afgelopen periode gebruikt om alle geplande trainingen en 
bijeenkomsten om te zetten naar online meetings en alternatieve producten als podcasts en 
video’s. Dit om aan de continu veranderende Corona-maatregelen in de diverse landen te 
kunnen blijven voldoen. Er is snel geschakeld door zowel onze partners als door onszelf, zodat 
we sinds eind april weer vol aan de slag konden. Doel is en blijft om het sociaal-liberalisme en 
jongeren- en vrouwenparticipatie in de politiek in de Balkan, Oost-Europa en de Magreb-
landen te versterken en verbeteren, door kennisoverdracht en uitwisseling.  
 
Een totaal-lijst van alle projecten en bijdragen opsommen wordt te lang, maar een mooi 
voorbeeld is de Climate Migration Impact Series die door D66 Internationaal is georganiseerd 
samen met Liberal International. Dit met high-level deelnemers uit de hele wereldwijde 
liberale familie en met meerdere sessies in september. Verder ontwikkelen wij bijvoorbeeld 
ook een online learning platform samen met European Liberal Forum. Helaas heeft ook een 
aantal geplande bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden zoals bijvoorbeeld die in het 
kader van Eurovision in Rotterdam. 
 
De congressen van Liberal International en de Alde party zijn in beperktere vorm online 
bezocht. Deze zijn nu meer organisatorisch van aard om de voortgang van deze organisaties te 
waarborgen. Verder is er een EU-posities commissie opgericht en een netwerk voor het 
Caribisch deel van het Nederlandse koninkrijk.  
 
 


