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Voorzitter | Anne-Marie Spierings 

 
In de afgelopen maanden stond veel in het teken van voorbereidingen op de verkiezingen. De 
campagneboodschap, de manieren waarop onze vereniging campagne kan voeren in Coronatijd, 
etc. Kort na het vorige congres hebben de leden de definitieve kandidatenlijst met 71 kandidaten 

bepaald. Het Landelijk Bestuur heeft deze lijst aangevuld met zes landelijke lijstduwers en drie 
lijstduwers per kieskring. Met gepaste trots kijk ik naar de vele mensen die met groot plezier 
lijstduwer willen zijn, omdat zij graag uitdragen dat zij staan voor ons gedachtegoed en ons 
verkiezingsprogramma.  

In het selectieproces van Tweede Kamerleden is extra aandacht geweest voor integriteit. Met alle 
kandidaten in de tweede gespreksronde zijn individuele gesprekken gevoerd over het onderwerp 
integriteit, waarmee we niet enkel hebben getoetst maar ook hebben gewerkt aan 
bewustwording. Dit is een van de stappen op weg naar een nog stevigere verankering van 

integriteit bij onze politici en in onze vereniging. 
In november en december heb ik de reflectiegesprekken met de Eerste Kamerleden gevoerd en in 
januari hebben ik en de andere bestuursleden vele digitale nieuwjaarsrecepties bezocht. Met 
diverse aanpakken en wisselende gespreksonderwerpen was het een geslaagd alternatief voor de 

echte borrels. 
Er is onlangs een Team Verantwoord Gedrag ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te 
geven aan het Landelijk Bestuur én binnen de vereniging over verantwoord gedrag. Winnie 
Sorgdrager is bereid gevonden om voorzitter te zijn van dit team. De verdere samenstelling volgt 

binnenkort, en de posities worden op basis van opgestelde profielen ingevuld.  
 
 
Politiek secretaris & vice-voorzitter | Aletta Hekker 

 
Het proces van de amendementen op het verkiezingsprogramma was een grote taak; er zijn 
subsessies georganiseerd voor de meest fundamentele amendementen en er is veel contact 
geweest met indieners. We evalueren dit proces, dat noodgedwongen volledig digitaal moest, om 

te kijken wat de lessen voor de volgende congressen zijn. Na het congres waarop het 
verkiezingsprogramma is vastgesteld, zijn alle aangenomen amendementen verwerkt in de tekst 
tot een definitief programma. Nu is het tijd voor de interne en externe evaluatie en het 
uitstippelen van verdere plannen voor de landelijke Programmacommissie. 

Ondertussen wordt ook al hard gewerkt voor de gemeenteraadsverkiezingen; voor lokale 
programmacommissies en afdelingsbesturen is een document "hoe schrijf ik een 
verkiezingsprogramma" gemaakt en gedeeld. Daarnaast is er een bundel gemaakt met negen 
policy papers op allerlei belangrijke lokale thema's, ter inspiratie voor het schrijven van een lokaal 

programma. Uiteraard kunnen lokale commissies ook putten uit het landelijke 
verkiezingsprogramma. En er worden enkele spreekuren georganiseerd vanuit de PPC en de Van 



Mierlo Stichting, waar lokale programmacommissies of betrokken bestuursleden zich kunnen 
melden met vragen over het tot stand brengen van een lokaal programma. 
Als vice-voorzitter ben ik namens het LB opdrachtgever van het onderzoek dat is ingesteld naar 

aanleiding van een melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau integriteit BING. We houden de leden periodiek op de 
hoogte van de voortgang. 
 

 
Penningmeester | Rob Meijer 
 
Nu de campagne echt van start is gegaan, ligt een belangrijk accent op de bewaking van de 

campagnebegroting. De penningmeester waakt samen met het bestuurslid communicatie & 
campagne en de andere leden van het campagne kernteam over de campagnebegroting.  
De campagne wordt door Corona uiteraard anders als oorspronkelijk in de verwachting lag 
georganiseerd, iedere beslissing tot verschuiving binnen de campagnebegroting wordt 

nauwkeurig gewogen. In het kader van transparantie over partijfinanciën voor de landelijke 
verkiezingen, wordt er onder andere samen met de (kandidaat-)Kamerleden ook gewerkt aan 
giftenoverzichten die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert. 
Het werk van de penningmeester was de afgelopen periode anders dan anders op meerdere 

fronten: veel activiteiten moesten anders georganiseerd worden maar wel binnen de begroting 
blijven, en er zijn extra investeringen gedaan in de digitale infrastructuur (waar we nog lang de 
vruchten van zullen plukken). 
De penningmeester heeft als personeelsverantwoordelijke nauw in contact gestaan met de 

directeur Landelijk Bureau over het welzijn van de medewerkers van het Bureau.  
Andere onderdelen van het penningmeesterschap gaan praktisch onveranderd door. De 
accountants hervatten hun controle weer zodat we de vereiste verantwoording aan het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan onze leden op de vertrouwde wijze kunnen 

aanbieden. 
 
 
Vereniging & Opleiding | Wietske Veltman 

 
De coronacrisis en de verlengde lockdown dwingt de vereniging ertoe creatief om te blijven gaan 
met alle geldende beperkingen die er gelden. Fysieke bijeenkomsten, bestuursactiviteiten en 
vergaderingen zijn/waren afgelast. Maar daar tegenover staan vele digitale ontmoetingen en 

nieuwe manieren van samenzijn en kennisoverdracht. Het LB heeft aan bijna alle 
Nieuwjaarsverzoeken kunnen voldoen en heeft op deze wijze haar nieuwjaarsboodschap 
persoonlijk over kunnen brengen. 
In aanloop naar de GR2022 zijn er veel nieuwe enthousiaste bestuursleden die zich opmaken voor 

een drukke periode. Om nieuwe bestuursleden een warm welkom te geven krijgen zij vanaf nu 
automatische welkomst e-mails zodat zij een vliegende start kunnen maken.  



Veel afdelingen hebben hun deelnamebesluit (al) genomen. Hiermee geven zij aan ook in 2022 
namens D66 weer mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En kunnen wij deze 
afdelingen weer ondersteunen de komende periode.  

De kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing is rond en de lijst is definitief. De evaluatie 
over het proces TK is gaande en interviews om tot een goed rapport te komen lopen. De 
verwachting is dat dit rapport aankomende zomer afgerond zal zijn.  
De top-37 kandidaat TK-leden hebben i.v.m. Corona een online introductie- en 

trainingsprogramma gevolgd. In het eerste kwartaal hebben er ook (nazorg) gesprekken 
plaatsgevonden met kandidaat-Kamerleden die hier behoefte aan hadden.  
De voorbereiding voor de GR2022 loopt ook op het vlak van talentontwikkeling en opleiding. De 
talentscouts worden hierbij betrokken en middels bijeenkomsten. In het eerste kwartaal worden 

er verschillende regionale Leergangen Politieke Vaardigheden opgezet, die het tweede kwartaal 
uitvoering kunnen krijgen. Hiermee kunnen leden zich oriënteren op het raadslidmaatschap. 
Daarnaast staat er ook een online oriëntatiemodule over het wethouderschap gepland.  
De talentencommissie (TC) zal onder leiding van de nieuwe voorzitter Frank van der Endt het plan 

TC 2019-2022 updaten. Zodat ook binnen de TC de focus scherp blijft. 
Burgemeesterscommissie: begin dit jaar hebben er adviesgesprekken met leden die ambitie voor 
het burgemeestersambt hebben plaatsgevonden. Daarnaast hebben sollicitanten, daar waar 
behoefte was, individuele maatwerkbegeleiding gehad.  

 
 
Internationaal secretaris | Tjeerd Dierckxsens 
 

De laatste maanden van het jaar heeft Internationaal ingezet op het afronden van de 
trainingstrajecten in 2020. Denk daarbij aan het Female Leadership Programme met IFLRY (de 
internationale federatie van liberale jongeren) en Youth4Climate Action, waarin jongeren uit het 
Midden-Oosten zich bogen over liberale klimaatoplossingen. De eerste maanden van 2021 

worden gebruikt om de projecten voor het komende jaar met alle partners op de rails te zetten. 
Waar nodig worden twee tracks voorbereid, online en fysiek. Een ruim aandeel van de projecten 
vindt dit jaar binnen specifieke landen plaats, zodat deze ook doorgang vinden wanneer grenzen 
gesloten blijven.  

Naast de trainingen stond het eind van 2020 in het teken van de jaarlijkse Dag van het Midden 
Oosten, met als thema Dispatches of the Revolution. Aangepast aan de omstandigheden werd het 
dit jaar geen conferentie, maar een live studio uitzending. De livestream is hier terug te kijken. 
Ook werkte Internationaal mee aan de wintereditie van het tijdschrift idee van de Van Mierlo 

Stichting. Enkele artikelen én de mogelijkheid tot abonnement vind je hier. Tenslotte is achter de 
schermen hard gewerkt aan video tutorials voor de trainers die namens D66 Internationaal op pad 
gaan, of via Zoom kennis en vaardigheden delen. Begin 2021 wordt deze tutorial reeks in het 
International netwerk verspreid. Aandacht is er ook voor LGBTIQ+ rechten in de MENA regio, 

middels de webcast 'Political Art as a Political Act' met Hadi Damien en Alexander Hammelburg 
begin februari.  



Binnen de internationale netwerken werkte Internationaal aan de ELF (European Liberal Forum) 
publicatie van zusterpartijen uit de Westelijke Balkan over EU toetreding en de ELF publicatie 
over totstandkoming van beleid. Met ALN (Africa Liberal Network) wordt gewerkt aan een 

handboek voor coalitievorming. Voor 2021 starten de activiteiten op. Doorgang en vorm van de 
voorjaarscongressen van Liberal International (datum ntb), ALDE Party (16-18 april) en ELF (neb) 
is nog ongewis, voor ENoP (European Network of Political Parties (23 februari)) wordt dit zeker 
online uitgevoerd.  

In december 2020 is het D66 Caribisch Netwerk gelanceerd. Dit met als doelen om de Caribische 
gemeenschap van D66 sterker te maken en Caribische Nederlanders – woonachtig op de eilanden 
– op een laagdrempelige manier betrekken bij de partij. Meer informatie: d66.nl/caribisch-
netwerk 

 
 
Communicatie & Campagne | Thomas Hermans 
 

De meeste tijd is uiteraard gestoken in de campagne-voorbereidingen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. In deze tijd vraagt dat soms aanpassingen aan de gekozen richting, vanwege 
nieuw afgekondigde maatregelen. Door het tijdig voorbereiden van de grote onderdelen van de 
campagne, staat die als een huis. Zo is er tijdig gewerkt aan bijvoorbeeld de media-inkoop voor de 

verkiezingen, het verbeteren van de digitale strategie en kiezersonderzoek. We zijn daardoor 
goed voorbereid op de eindsprint van de campagne. 
Corona brengt vooral veel onzekerheden met zich mee voor de campagne van de vereniging. Wat 
de ene week weer mogelijk lijkt, kan een week later weer onwenselijk zijn. Op straat en langs de 

deuren campagnevoeren zal naar verwachting geen mogelijkheid worden. Daarom wordt er nu 
vooral gewerkt aan het meenemen van de vereniging in de boodschap en strategie door middel 
van trainingen en bijeenkomsten om de boodschap vooral via digitale kanalen en in het eigen 
netwerk te verspreiden. Daarmee zetten we in op relationeel campagnevoeren door onze leden. 

Deur tot deur bezorgen we zo lang het kan flyers in de brievenbussen waar het mag. En we 
organiseren digitale bijeenkomsten, zowel lokaal als landelijk, ook ook via die weg extra onze 
kiezers te bereiken. Alle leden ontvangen weer een Democraat met raamposter, om ook op die 
manier een steentje bij te dragen aan de campagne. 

Het vernieuwen en verbeteren van de digitale strategie wordt verder 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. Door middel van betere data-analyse proberen we content zo veel 

mogelijk te optimaliseren. 
De nieuwe website draait en informatie is beter vindbaar. Er zijn nog meer optimalisaties 
doorgevoerd en pagina's doorontwikkeld. Binnenkort gaat bijvoorbeeld ook de van Mierlo 
Stichting over naar de nieuwe website en is er een nieuw word lid formulier met succes uitgerold. 

De uitrol naar alle afdelingspagina’s / voor de gemeenteraadsverkiezingen volgt daarna.  
Er is significant ingezet op ledenwerving en daarvan zien we het succes. In 2020 zijn we gegroeid 
naar het een na beste ledental op 1 januari ooit. Die groei proberen we natuurlijk de komende tijd 



door te zetten richting de verkiezingen, wat traditioneel een grote piek oplevert. Direct na 
lidmaatschap proberen we deze nieuwe leden te activeren om lokaal en landelijk actief te worden. 
Door de fondsenwervingscommissie is een flinke slag gemaakt om extra gelden te verwerven voor 

de verkiezingskas. Dit gaat zowel om grote gevers als kleinere giften door middel van 
crowdfunding (onder leden en sympathisanten). Ook zijn er veel afdelingen die geld investeren in 
de campagne. Daarmee investeren we in extra lokale zichtbaarheid. 
Het najaarscongres is vanwege de Corona-maatregelen succesvol uitgerold als een volledig 

digitaal congres. We hebben een flinke professionaliseringslag gemaakt ten opzichte van het 
vorige digitale congres. Voor volgende congressen wordt er gekeken hoe een mix van digitaal en 
fysiek de nieuwe standaard kan worden. Met ruimte voor een nog breder programma, meer 
interactie, discussie en ruimte voor subsessies. 

 
 


