
Verslag van de algemene afdelingsvergadering van D66 Bodegraven-Reeuwijk 

gehouden op 5 april 2018 in De Brug te Reeuwijk-Brug.

aanwezigen: Hans Richters, Dirk van den Blink, Hansje Schonebaum (bestuur), Elly de Vries, Bas Otng, ,ndré 
van der Hoef, Jacques Westerink, Luc Kunst, Marie-José Spiekman, Ton Klein, Wilma van ,merongen. Tim 
Baelde (belangstellende). Bericht van verhindering van vier leden. 

Hoofdpunten (versterking gezocht!):
 Het bestuur en de fracte zoeken versterking. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe 

secretaris (zie punt 4) en bij de fracte is behoefe aan fractieondersteuning bij (het lezen 
van) verschillende dossiers. (zie punt 7). Daarnaast is er een ‘  commissie strategie  ’   ingesteld 
die nog wel uitgebreid kan worden (zie punt  8)

 Verder: analyse van de verkiezingsuitslag, evaluate van de campagne en nieuwe 
voornemens.

1. welkom en vaststelling agenda
 Een hartelijk welkom speciaal aan Tim Baelde, die vanavond komt kennismaken met D66.

De agenda werd qua volgorde iets aangepast door het verloop van de discussie, dit 
verslag houdt zich aan de oorspronkelijke agenda.

2. mededelingen
 Het ledenbestand van de afdeling blijf rond de 40 schommelen. Recent hebben twee 

leden opgezegd en hebben we een nieuw lid kunnen verwelkomen door verhuizing naar 
onze gemeente. Vier jaar geleden zaten we nog rond de 25.

 Elly vertelt iets over de coaliteonderhandelingen, samen met Bas heef zij een paar keer 
gesproken met de (VVD-)informateur. Er is in modern jargon nu een ‘motorblok’ van VVD
en CD,, het is nog niet duidelijk welke kant het op gaat.

3. verslag vergadering d.d. 18 december 2017
 Het verslag van de vergadering van 18 december 2017 wordt goedgekeurd.

4. samenstelling bestuur 
 Hansje gaat afscheid nemen als secretaris. Het bestuur zoekt op korte termijn naar 

vervanging. Meld je aan voor deze ‘spin-in-het-web functe’ bij voorziter Hans Richters!
 Het bestuur heef Dirk van der Blink welkom geheten om de taken van ad interim 

penningmeester Jaap ,rens over te nemen. De vergadering stemt in met deze wisseling 
van de wacht. ,angezien Jaap vanavond niet aanwezig is zullen we hem in een later 
stadium nog bedanken voor zijn bijdrage.

 Er is ook behoefe aan een permanente campagnecoördinator. De verkiezingen zijn 
achter de rug, maar wij moeten zichtbaar blijven ook als er geen verkiezingen zijn.
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5. financieel verslag (penningmeester en kascommissie)
 De kascommissie kon nog niet in acte komen. De jaarrekening over 2017 is, ivm met de 

overdracht van de fnanciën naar een nieuwe penningmeester, nog niet afgerond. Bij de 
volgende afdelingsvergadering zal dit weer geagendeerd worden.

 Dirk zoekt naar een goede manier om de geldstromen van de fracte en het bestuur te 
scheiden. Ook gaat hij uitzoeken welke uitgaven precies uit het fractebudget (dat door 
de gemeente aan de fracte ter beschikking wordt gesteld) kunnen worden betaald.

 Er komt een voorstel aan de leden om een deel van de landelijke contribute te betalen 
aan de lokale afdeling. Zodat men naast de landelijke contribute ook jaarlijks een bedrag
aan de  lokale afdeling over kan maken. Vanuit landelijk komt maar een zeer beperkt 
bedrag naar de afdeling en het is belangrijk om permanent te sparen voor de grote 
uitgaven die de gemeenteraadsverkiezingen met zich meebrengen. Tussentjdse donates
blijven ook altjd zeer welkom. 

6. analyse verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart (en evaluatie 
campagne)
 Voorziter Hans Richters heef enkele observates genoteerd en uitgedeeld (zie bijlage 1)
 Verdere observates n.a.v. de campagnegesprekken op straat: 

o de landelijke issues die speelden tjdens de gemeenteraadsverkiezingen –
donorwet, referendum, penthouse en de standpunten (het gedraai) van 
,lexander Pechtold en zijn fracte daarin hebben ons geen goed gedaan. 

o In Bodegraven is ook de voorgestelde naamswijziging voor onze gemeente niet 
goed gevallen.

 De restzetel is door de ingewikkelde kieswet naar de VVD gegaan -van 5 naar 6- terwijl 
D66 meer stemmen over had, bovenop de benodigde stemmen voor onze ene zetel.

 Onze campagne-uitngen, die vanD66 landelijk kwamen, waren zichtbaar maar toch niet 
lokaal genoeg. Ze leken vooral op de grote afdelingen gericht.

 In gesprekken ‘op straat’ na afoop van de verkiezingen heerste de mening dat D66 het 
verlies van een zetel niet verdiend had op basis van de inzet van de fracte in de 
afgelopen vier jaar.

LESSEN DIE UIT DE VERKIEZINGSUITSL,G EN DE EV,LU,TIE GETROKKEN ZIJN:
 We moeten ons meer op Bodegraven richten en proberen daar onze achterban te 

vergroten.
 Het campagnemateriaal moet toch meer lokaal gericht zijn en beter zichtbaar, bv op de 

sandwichborden om lantaarnpalen waar veel mensen langskomen. 
 Vanaf nu zullen we successen van de fracte meer benadrukken en ‘verzamelen’ zodat 

we die kunnen ventleren op straat. (Was ook nu toegezegd, maar is er niet van 
gekomen, excuus). Het is ook een opte om de successen in de fyer op te nemen.

 Veel mensen op straat in de laatste week/weken voor de verkiezingen -zoals CD, en GL 
dat deden- heef een positeve uitstraling.

 Tot slot: een zichtbare campagne is geen garante voor succes. BBR had de grootste 
spandoeken en de meeste advertentes in de Kijk en verloor toch 4 van de 7 zetels.

7. invulling vacatures inzake fractieondersteuning: commissieleden, fractiesecretariaat, 
ambassadeurs
 Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe vergaderstructuur eruit gaat zien (wel of geen 

commissies) maar er is sowieso behoefe aan meer fracteondersteuning. 
 Naast de eventuele commissieleden stelt Elly voor om de functe van fractiesecretaris in 

te stellen om de leeskracht van de fracte uit te breiden zodat alle stukken goed gelezen 
kunnen worden.
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 Ook zal in de afdeling gezocht worden naar ambassadeurs op verschillende terreinen. Dit
zijn leden met een netwerk in en/of kennis van bepaalde onderwerpen, die de fracte 
kunnen adviseren bij lopende zaken. Ook kunnen zij de fracte tppen over 
ontwikkelingen die gaande zijn en waar aandacht voor zou moeten komen. 
Te denken valt aan ambassadeurs op het gebied van sport, duurzaamheid, openbaar 
vervoer, natuurorganisates, agrariërs, ondernemers, etc. Geef het door aan Elly 
(ellysdevries@gmail.com of fracte@d66bodegraven-reeuwijk.nl  )   als je op bepaalde 
terreinen contacten hebt die nutg voor haar kunnen zijn.

8. instelling commissie strategie voor het beleid op de langere termijn; prioriteiten o.a.: 
Activeren van de leden, werving nieuwe leden, draagvlak van D66 in Bodegraven versterken

 (zie bijlage 2) er wordt positef gereageerd op dit voornemen. Ton Klein en Jacques 
Westerink hebben zich al aangemeld voor deze commissie strategie. Elly de Vries zit er 
als fractevoorziter ook in. De commissie kan nog uitgebreid worden.

 Op de volgende algemene ledenvergadering, voor of vlak na de zomervakante, zal de 
commissie aan de leden rapporteren. 

9. rondvraag en sluiting
 ,ndré van de Hoef neemt het beheer van de website over en is voortaan degene die 

berichten kan plaatsen. Input is welkom!
 Ton vraagt of bekend is dat er 1 miljoen is uitgetrokken voor sportvelden van WDS en 

RVC. Elly weet er van en houdt de ontwikkelingen in de gaten.
 Belangstellende Tim Baelde geef aan wel lid te willen worden van D66 en krijgt daartoe 

een cadeau-lidmaatschap voor het eerste jaar. Hij wordt hartelijk welkom geheten in de 
afdeling.

Voorziter Hans Richters sluit iets voor 22.00 uur de vergadering. 

Reeuwijk, 14 april 2018
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