20 augustus 2018

Beleidsplan 2018-2023

1. Inleiding
1.1. De verkiezingen
De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is voor onze partij niet goed verlopen. De aantal
stemmen 276 (0.6%) is ten opzichten van de 95.146 potentiele kiezers is natuurlijk veel te
weinig. We hebben met de 0.6% de kiesdrempel van 0.8% gehaald. Het bestuur heeft kort
geleden een evaluatie vergadering gehad waar de pijn zit en wat er veranderd moet
worden of anders gedaan moet worden. Er zijn diverse zaken die hier beschreven gaan
worden en ideeën geopperd worden richting de toekomst. De volgende halte zou in 1 e
instantie de Provinciale Staten verkiezingen 2019. Maar door het missen van draagkracht
door geen zetels te halen in de gemeenteraad van Zoetermeer is het niet verstandig om
daar naar te kijken. Het geeft de partij wel de ruimte om een aangepaste weg in te slaan
voor de toekomst. Helaas is er 2 bestuursleden afgetreden n.l. bestuurslid Social Media en
Bestuurslid Algemeen, ook hebben 2 kandidaten de partij verlaten. 1 kandidaat heeft zich
beschikbaar gesteld voor de functie van Bestuurslid Social Media.
1.2 De gedachte
Wat zou er veranderd moet worden, wat is er goed en kan behouden worden, over welke
zaken moet worden overdacht. In de evaluatie zijn er zeer nuttige zaken naar voren
gekomen en ziet dat er duidelijk een passie voor de partij aanwezig is. Het Hoofdbestuur
heeft er duidelijk zin in om de nieuwe weg in te slaan. Wat er duidelijk moet worden dat we
zeker uiterlijk meer als 1 partij naar buiten moeten treden. En dat we eigenlijk 4 jaar lang
campagne moeten voeren.
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In de evaluatie hebben we duidelijk gestreefd om niet met de vinger te wijzen om een
schuldige aan te wijzen en duidelijk een zelf reflectie. Dat is zeker gelukt en de we zijn met
zijn alle hongerig naar de toekomst.

1.2. De toekomst
Wat is de toekomst van de Direkte Democratie Nederland, wat zijn de doelstellingen van
onze partij in de komende jaren. En hoe willen we dat gaan bereiken. De doelen die we
willen en moeten bereiken is in 2022 zetels behalen in de gemeenteraad van de Gemeente
Zoetermeer. Verder moeten we gaan kijken hoe de Direkte Democratie Nederland zich kan
gaan uitbreien buiten de grenzen van de Gemeente Zoetermeer. De bedoeling is om in
2023 deel te nemen aan de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor
hebben we meer steun nodig dan alleen de gemeente Zoetermeer. Vandaar gaan bekijken
hoe de stap naar de 1e kamer gemaakt kan worden. Deze ambitie is een behoorlijke stap.
Maar daarom heet het ook een ambitie. Hoe gaan we dat bereiken en wat is daar voor
nodig.
1.3. Het stappenplan
Het stappenplan bestaat uit 4 fases nl:
a) Gemeenteraadverkiezingen 2022
b) Provinciale Staten verkiezingen 2023
c) 1e kamer Verkiezingen 2023
d) Waterschap verkiezingen 2023
De stappenplan a t/m c bestaan uit diverse fases die later worden beschreven. Om dit te
bereiken zal zowel binnen Zoetermeer als in Zuid-Holland. Om dit te bereiken zullen de
stappen nagenoeg aan elkaar moeten aansluiten. Om een zetel te kunnen halen hadden we
in gemeenteraadsverkiezingen 2018 minimaal 1650 stemmen (3,4%) moet halen. Voor de
Provinciale Statenverkiezingen hadden we in 2015 voor 1 zetel ongeveer 19.500 stemmen
(2.06%) nodig op 12.777.145 kiesgerechtigden. Voor een zetel in de 1 e kamer waren er 570
kiesgerechtigde over de 12 provinciën met een opkomst van 100% had je in 2015 14
stemmen nodig om 1 zetel te krijgen.
Voor de Waterschap verkiezingen 2015 had je voor 1 zetel tussen de 10.000 en 17.000
stemmen nodig. Hoe dit te verwezenlijken zal verder in de stappenplan worden uitgelegd.
1.3.1

De Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Om deze verkiezingen goed af te sluiten zal de volgende zaken geregeld moeten
worden:
a) Een duidelijke eenheid uitstraling hebben, zoals:
a. Dezelfde buitenjas met logo opdruk.
b. Een duidelijke en goede flyer zonder schrijffouten.
c. Duidelijke lijst aanduiding (kieslijst).
d. Goede inzage hebben op de partijpunten.
b) Een duidelijke uitstraling op Social Media en posters
c) Een duidelijke advertentie strategie.
d) Eventueel promotiemateriaal zoals pennen, ballonen en dergelijke.
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Uiteraard zijn de bovengenoemde zaken een uiterlijk vertoon en moet als
ondersteunend fungeren. Om stemmen binnen te halen moet er duidelijk naar de
kiezer toe een duidelijk verhaal moeten zijn waar duidelijk onze punten moeten
worden verteld, een negatief en een positieve oplossing die bij bijeenkomsten aan
de kiezer gebracht zal moeten worden.
1.3.2.

Provinciale verkiezingen 2023
Deze verkiezingen hebben dezelfde insteek als bij art 1.3.1. en daar komt bij dat dat
het gebied en bereik groter is, dat is iets dat ook de komende jaren aan de orde is.
Om rond minimaal 20.000 stemmen te halen in de provincie Zuid-Holland al een
extra insteek nodig zijn. Uiteraard zal de flyer een andere invulling hebben dat op
gemeentelijk niveau. Daar zal een onderzoek aan vooraf gegaan moeten worden,
daar wordt een aparte hoofdstuk aan gewijd worden. Een insteek om die
bekendheid te creëren zou kunnen zijn om over 4 jaar ook in andere gemeentes
deel te nemen aan de plaatselijke verkiezingen, en daar sub partijen op te richten,
daar is al aan voorzien in het huishoudelijk reglement. Ook daar wordt in een
aparte hoofdstuk meer aandacht aan besteedt. De komende 5 jaar zullen we zeker
nodig hebben.

1.3.3.

1e Kamer verkiezingen
Dit is wat simpeler om actie te veren om genoeg stemmen te halen om een zetel in
de 1e kamer te behalen. De enige die in deze verkapte verkiezingen zijn de 570
Provinciale Staten leden die mogen stemmen, vandaar dat er 100% stemmen
worden binnen gehaald. Het bestuur en kandidaten zullen hier een totaal andere
campagne gevoerd moet gaan worden. Wij zullen hier de kandidaat kleinere
partijen moeten gaan benaderen en kijken of we hun stem kunnen krijgen. De
gevestigde orde zullen hun stem uiteraard aan hun eigen partij geven. Uiteraard is
het bespreekbaar om andere afdelingen op provinciaal niveau op te richten, maar
denk dat dit nog een brug te ver is, en dat een toekomst visie is, en waarschijnlijk
ook deze verkiezingen. Maar niet geschoten altijd mis. Als die tijd er is moeten we
gaan bekijken wat het programma is van de lokale provinciale partijen en wat komt
er overeen of in de buurt van ons programma. Is het te verwezenlijken, ja daar ben
ik overtuigd van. Maar zal niet zomaar gebeuren. Ook voor de 1 e kamer
verkiezingen moeten we een verkapte programma moeten maken en de 3 weken
die tussen de provinciale verkiezingen en 1 e kamer op ieder minuut moeten
gebruiken.

1.3.4.

Waterschap verkiezingen
De waterschap verkiezingen is een bestuursorgaan waar ook verkiezingen voor zijn,
die gelijk met de provinciale Staten verkiezingen wordt gehouden. Hoe en wat er
eigenlijk van doen is, is nog onduidelijk. De inschrijving geschied net als bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn 375 zetels te verdelen. Maar er is nog meer
onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in deze hele materie. Hoe de zetel
verdeling is en hoe de campagne gevoerd moet worden is nog onduidelijk.

1. Visie
1.1. Waarom de stappen te moeten maken
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1.1.1.

De gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk nodig om een duidelijke basis neer te
zetten voor overige stappen. De kiezer moet een duidelijk beeld krijgen van onze
manier van werken en daardoor ook het vertrouwen te behouden. Onze werkwijze is
natuurlijk geheel anders dan de gevestigde orde, wij willen juist de achterban in de
democratische proces betrekken. Daardoor moeten er een basis gecreëerd worden
voor de vervolg stappen binnen de politiek. De komende gemeenteraadsverkiezingen
2022 geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren campagne te voeren waar wij in
herhaling bij de mensen moeten gaan aanbellen. De persoonlijke benadering is
daarvoor van belang. Uitleggen waar onze speerpunten liggen en wat wij vooral anders
zouden gaan doen. De kiezer is onwetend en wordt door de politiek dom gehouden.
Ook daar moeten wij vooral duidelijke transparant en openheid neerzetten. Daardoor
zullen wij een basis neerzetten om een succesvolle verkiezingen in 2022.

1.1.2.

Voor de Provinciale Staten verkiezingen gaan ook gepaard met de campagne oor de
gemeenteraad. Alleen moet daar in opzet dezelfde strategie gevolgd worden maar een
andere flyer en posters gebruikt worden. Het woordelijke inhoud heeft een brede
inhoud op provinciaal niveau. Daar moet natuurlijk nog duidelijke over nagedacht
worden en kijken wat voor een verkiezingsprogramma er gemaakt moet worden.
Indien er meerdere partijen geïnteresseerd zijn in onze partij en ook op provinciaal
niveau willen acteren in Zuid-Holland of andere provincies moeten we daar voor open
staan. Een kandidatenlijst van 15 tot 20 namen is een pre, daardoor kunnen we op
diverse manieren de bereiken op een bredere vlak.

1.1.3.

Voor de 1e kamer verkiezingen ligt dat natuurlijk geheel anders, daar hoeven we de
kiezer niet te overhalen maar leden van de diverse provinciale besturen. Daar zullen we
kleine partijen die door de kiezer zijn verkozen, over te halen om met ons in zee te
gaan zodoende genoeg stemmen te halen voor een zetel in de 1 e kamer. Daar zal door
het bestuur duidelijk een visie neergezet moeten worden om de andere partijen voor
ons te winnen. Daarom ben zijn wij van mening om te onderzoeken of er animo is om
onze partij uit te breiden naar andere provincies en daar mee te doen aan die
provinciale verkiezingen. Ook zal het Hoofdbestuur of een commissie ingesteld door
het Hoofdbestuur tijdig te onderzoeken naar de verkiezingslijst van andere provinciën
en hun verkiezingsprogramma.

2. Wat is er nodig?
3.1
Inleiding
Om de visies te bereiken zijn er tal van zaken die gedaan moeten worden om de kiezer voor
ons te winnen, maar we moeten dit absoluut niet onderschatten en denken dat we tijd
genoeg hebben en daarom rustig aan moeten doen. Wat moet er gebeuren en moeten we
binnen de partij aanpassen of veranderen. Aan zaken die een onderdeel zijn van het geheel,
nl:
1. Uitstraling van eensgezindheid.
2. Aanpakken van Social Media.
3. Bijeenkomsten organiseren op diverse manieren.
4. Nieuwe posters en flyers.
5. Pers releases en uitdraging daarvan.
6. Promoten van de partij.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Spreekuren organiseren.
Aanpassing c.q. vernieuwing van onze website.
Eigen krant ontwikkelen.
Nieuwsbrief opmaken en uitgeven.
Knipselkrant met commentaar (2 wekelijks).
Bestuur op sterkte brengen.
Duidelijke dossiers aanmaken en publiceren.
Nieuwe leden werven.
Fondsen werving (donaties en ANBI).

Uitstraling van eensgezindheid.
Een eensgezinde uitstraling is voor de partij een absolute must. Dit moet plaats vinden
op diverse manieren, nl:
a) We moeten zorgdragen dat er regenjacks komen die kunnen bedrukken zowel
aan de voor en achterkant met de logo van onze partij. Uiteraard moeten de Jacks
in de zelfde kleur. Op deze manier kunnen we als een team c.q. groep flyeren, deur
aan deur, bijeenkomsten en overige ons presenteren.
Vraag: welke kleur jacks moeten het worden.
b) Eensgezindheid betekend niet dat als we de jacks hebben dan er klaar mee zijn,
eensgezindheid is ook de uitstraling die we geven, dat een ieder zich aan zijn taken
houd. Dat verslagen worden uitgewerkt en op de formulieren wel of niet digitaal
worden gebruikt. Dat zal ook de buitenstaanders gezien worden. Ook op Social
Media is die uitdraging zeer belangrijk, daar speelt het Bestuurslid Social Media een
belangrijke rol in. Een ieder moet zich aan zijn aansturing houden.
c) Vanuit het bestuur wordt die uitstraling bepaald en via de secretaris worden er
indien financieel mogelijk visite kaartjes en briefpapier afgegeven. Indien een
Bestuurslid zelf zijn visite kaartjes wilt bestellen dan moet dat via het bestuur met
de opmaak die het bestuur heeft bepaald.
Aanpakken van Social Media.
De wereld heeft laten zien dat de Social Media een zeer krachtig instrument is en dat
daar veel uit te halen valt. Het bereik is enorm, zeker als de krachten bundelt. Het
Bestuurslid Social Media heeft hier een belangrijke taak en ook een aansturende taak,
dan heb ik het over pagina’s die voor de partij zijn aangemaakt. Het dagelijks bestuur is
van mening dat we het privé gedeelte en partij meer moeten scheiden. Zo is er al een
pagina aangemaakt voor de Vicevoorzitter onder de paginanaam “Arthur Direkte
Democratie Casteelen”. Dat gaan we ook voor alle bestuursleden doen, maar gaan dit
ook vragen aan onze leden, dit moet door het Bestuurslid Social Media opgepakt
worden. Op die manier creëren we een groot gebied. Op de Direkte Democratie
pagina’s wordt alleen door de betreffende Bestuurslid worden daar zaken van, voor en
over de partij geplaatst, wilt een Bestuurslid of een van de leden toch een bericht
plaatsen dan moet dat via Bestuurslid Social Media gaan. Indien een Bestuurslid of een
van de leden een interessante artikel tegen komen of dat gene hij/zij wilde plaatsen,
kan dat via Whapp onder Social Media groep. Als we hier ons aan houden zal ons Social
Media een grote ondersteuning zijn en een eensgezindheid uitstralen.
Vraag: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Bijeenkomsten organiseren op diverse manieren .
Dit is een item dat ook erg belangrijk gaat zijn in de komende 5 jaren om onze
doelstelling te kunnen bereiken, hier heeft het totale bestuur een functie in. Ons
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1.1.4.

1.1.1.

1.1.2.

democratische systeem behoeft duidelijk een goede uitleg aan de mensen. De kiezer
heeft geen flauw idee hoe wij hier in staan en wat onze politieke gedachte zijn. Tijdens
deze bijeenkomsten heb je ruimte om het verhaal op een brede zin te vertellen met
een presentatie op PowerPoint. Ieder bestuurslid heeft hier een functie in, als 3
bestuursleden ieder 5 mensen voor een presentatie bij elkaar kunnen krijgen hebben
we 15 mensen voor een presentatie. Uit deze 15 personen zou dan ook een volgende
presentatie kunnen komen. De Voorzitter stelt zijn huid beschikbaar om deze
huiskamer presentaties te houden. Ook gaan we Social Media hier bekendheid aan
geven op een brede in. Dit is een taak voor het Bestuurslid Social Media.
Vraag: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Nieuwe posters en flyers.
Beide zijn erg belangrijk voor de promotie van de partij, de flyers zijn ook nodig te
ondersteuning van diverse activiteiten zoals:
 Presentaties
 Spreekuur
 Deurbezoeken
 Flyeren
Eigenlijk hebben de posters dezelfde functie als de flyers.
De partij heeft een idee aangereikt gekregen van een kiezer om geen 23 punten neer te
zetten maar 5 speerpunten met een verkorte uitleg. Zodat de mensen een duidelijk
beeld krijgen van onze ideeën. Maar moet zeker voldoen aan de correct en goed
Nederlandse taal.
Vraag1: Hoe moet de poster eruit gaan zien gekoppeld aan de flyer?
Vraag2: Welke 5 speerpunten moeten op de achterkant van de flyer komen?
Pers releases en uitdraging daarvan .
Het is van zeer groot belang dat er op een korte termijn een Bestuurslid Pers Zaken
komt binnen de partij. Het bestuurslid krijgt dan de taken van alle perszaken en het
uitzetten van pers releases. Het is van groot belang dat de persoon goede
persberichten kan schrijven en kan plaatsen in de digitale en papieren krant versies.
Ook komt zijn insteek van art. 3.1.9. daar nog aan bod. Het is natuurlijk belangrijk dat
er regelmatig artikelen van de partij worden gepubliceerd voor naamsbekendheid. Ook
daar valt veel publiciteit te halen. Het bestuurslid Pers Zaken moet ook nou samen
werken met het Bestuurslid Social Media, want de laatste persoon gaat over het social
media waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn.
Vraag: Is er iemand die een geschikte persoon weet voor de post Bestuurslid Pers
Zaken?
Promoten van de partij.
De gevestigde orde heeft op onze partij een voorsprong van 50 tot 70 jaar, zij hebben
een naamsbekendheid, dat halen we natuurlijk in de komende 5 jaar niet in. Maar
moeten duidelijk gaan streven dat we toch een stuk bekender worden in de gemeente
Zoetermeer en omstreken. Daar is artikelen 3.1.2 en 3.1.5 van groot belang. Ook
moeten meer gaan adverteren, maar daar gelden voor nodig. Maar daar komen we
later op terug. De punten die we net hebben neergezet spelen daarin een belangrijke
rol. Toch moet het bestuur verder denken wat er meer gedaan kan worden. Diverse
promotiefilmpjes maken is ook daar een onderdeel van.
Roll-up Banner en Spandoek: Ook hier zal het bestuur over na gaan denken over een
nieuwe banner en spandoek, dit draagt bij aan de promotie van de partij.
Maar daar komt wel de volgende vraag aan de orde:
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1.1.3.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Vraag1: Welke onderdelen kunnen of moeten we in zo’n film zetten?
Vraag2: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Vraag3: hoe zou de nieuwe banner en spandoek eruit moeten zien?
Spreekuren organiseren.
Een manier om de partij te promoten zijn spreekuren houden:
 1 keer in de maand bij Brenda (Woonhart)
 1 keer in de maand in het Gemeentehuis
 1 keer in de maand in Oosterheem (plaats?)
 1 keer in de maand bij MEVE (Meerzicht)
 1 keer in de maand in Palenstein (plaats?)
 1 keer in de maand in Buytenwegh (Plaats?)
Het zijn dan spreekuren van 2 uur, ook daar hebben we flyers en dergelijke nodig om te
promoten. In het begin zal er weinig of geen mensen op afkomen maar moeten dat
blijven doen, ook zo gaan we bekendheid creëren. Verder moet natuurlijk Pers Zaken
en Social Media hier een duidelijke promotie rol vervullen.
Vraag: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Aanpassing c.q. vernieuwing van onze website .
We hebben een gelukkig een website, maar voldoet de website aan de normen, daar
moeten we duidelijk aangegeven of onze website een facelift nodig. Daar moet
duidelijk over nagedacht worden welke zaken we willen vertellen en op voor wijze gaan
we dat doen zodat we een maximale promotie en informatie kunnen en gaan
verstrekken, de website moet open en transparant zijn. Hier ligt een duidelijke taal
voor Bestuurslid Social Media.
Vraag: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Eigen krant ontwikkelen.
Onze partij is in de afgelopen verkiezingsperiode door diverse digitale en papieren
nieuwsverstrekkers geboycot. Daar van de gevestigde orde de meest kwamen met
onzinnige onderdelen maar werden wel geplaatst. Ook hebben we vernomen dat de
gemeente en diverse wethouders ons bewust hebben laten boycotten met de dreiging
dat er anders geen geld of advertenties bij hun werden geplaatst of gegeven. Daarom
denkt het dagelijks bestuur dat het handig is om een eigen krant onder een
pseudoniem te maken en daarmee onze berichten te publiceren. Het bestuurslid Pers
Zaken gaat hier een belangrijke rol in spelen. De digitale krant moet zoveel mogelijk op
een regulieren krant worden met advertentie en dergelijke, een lezersrubriek en
dergelijke. Kijken of we columnisten kunnen strikken, zoals Brenda (iedereen een
maaltijd) of Meve en nog meer. Het dagelijks bestuur dacht als naam “Zuid-Hollands
Dagblad”.
Vraag1: ideeën voor andere rubrieken om een krant te maken.
Vraag2: Weet iemand een goede naam voor de krant.
Vraag3: Weet iemand een passende logo voor deze krant.
Nieuwsbrief opmaken en uitgeven.
Onze nieuwsbrief is een belangrijke medium om onze partij te promoten, een goede
opzet en invulling is een must, wat!!!, zeer belangrijk. Het bestuur moet gaan werven
dat mensen onze Nieuwsbrief willen ontvangen. We hebben natuurlijk hier vaste
rubrieken zoals praatje van de Voorzitter, berichten van het secretariaat, mededelingen
van de penningmeester. Dossiers van bestuursleden die daar wat over vertellen,
rubriek wat gaan we doen, verslagen van wat we hebben gedaan (soort
verantwoording afleggen). Maar duidelijk maken aan geïnteresseerde die kosteloos
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.1.

1.1.2.

deze nieuwsbrief willen ontvangen. Ook hier hebben ideeën en optie nodig om dit tot
een succes te maken.
Vraag1:
Hoe kunnen we mensen aantrekken om onze nieuwsbrief willen ontvangen.
Vraag2:
Ideeën welke artikelen kunnen we in onze nieuwsbrief plaatsen.
Knipselkrant met commentaar (2 wekelijks) .
De opzet van een knipselkrant is om nieuwsberichten landelijke en/of plaatselijk te
verzamelen en daar ook onze commentaar bij zetten, dit zou 2 wekelijks moeten
verschijnen om op deze manier de mensen meer te informeren. Hiermee kunnen wij
ook onze partij mee promoten. De bronnen voor deze knipsel krant kun je natuurlijk
van het internet halen. Indien iemand van het bestuur een artikel hiervoor vind deze
via de Whapp social media groep aangeven, zodat de partij daarmee aan de slag kan
gaan. Dit zou ook een soort samenwerking met onze eigen krant kunnen zijn. Zo met de
mededeling van “deze knipselkrant is met ondersteuning van …….. dagblad tot stand
gekomen”
Vraag: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Bestuur op sterkte brengen .
Dit spreekt voor zich zelf, we moeten zo snel mogelijk op volle sterkte komen. De partij
heeft nog de volgende bestuursleden nodig:
 2e Secretaris
 Bestuurslid Perszaken
 Bestuurslid Algemeen
 Bestuurslid Jeugdzaken
 Bestuurslid ondersteunende zaken
Verder zoeken we nog de volgende functies:
o 3 leden voor de kascommissie
o 1 lid die zich over de Nederlandse taal gaat buigen
o 10 leden voor de kiescommissie
Opdracht voor alle bestuursleden, helpen zoeken naar de personen. Let Wel !!! deze
personen moeten lid (willen) worden van de partij.
Duidelijke dossiers aanmaken en publiceren .
De partij promoten is ook kennis vergaren, omdat we toch duidelijk zijn geweest
hebben heel wat mensen ons complimenten gegeven over de kennis die we in huis
hadden. Helaas nog te weinig bij mensen bekent en daarom moeten de dossiers verder
uitbouwen en op de website publiceren, ook via de Social Media moet dat gaan
gebeuren. Uiteraard onze nieuwsbrief en de digitale krant die we gaan opzetten. De
partij moet een keuze maken zodat ieder Bestuurslid max 2 dossiers in beheer heeft en
deze compleet maakt om deze de kunnen beheersen en te publiceren
Vraag: Heeft ieder bestuurslid een idee welke dossier hij/zij wilt handelen:
Voorzitter
:
Armoede.
Vicevoorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Bestuurslid Social Media
:
Bestuurslid Pers Zaken
:
Bestuurslid Jeugdzaken
:
Bestuurslid Algemeen
:
Bestuurslid Ondersteunend:
Nieuwe leden werven.
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1.1.1.

Nieuwe leden is essentieel voor de partij, het is een must om nieuwe leden an te
trekken, dit om diverse redenen:
 Financieel gezien
 Democratisch gezien
 Bestuursleden / commissieleden
 Vrijwilligers
Daarom al zijn nieuwe leden belangrijk, uiteraard liggen de nieuwe leden niet voor het
oprapen, helaas zijn nog maar 3% van de beroepsbevolking nog lid van een politieke
partij, dus nog veel werk te doen. Mede met nieuwe leden gaan we natuurlijk ook meer
promoten en het bekendheidsgraad verhogen. Daar moeten we hard aan de slag.
Vraag:
Weet iemand van jullie wie geïnteresseerd is in onze partij om lid te worden.
In ieder geval onze nieuwsbrief te willen ontvangen.
Fondsen werving (donaties en ANBI).
Dat spreekt eigenlijk voor zich zelf. Financiën zijn natuurlijk erg belangrijk, zonder dat
valt er niet veel te bestellen, geen flyers, geen posters, geen website. Verder gaan is
niet nodig, het punt is gemaakt. Er zijn diverse zaken waar we ook aandacht voor
moeten hebben, nl:
i. Leden werving (contributie).
ii. Donaties.
iii. ANBI Regeling (soort donaties).
iv. Anders.

3.1.15.i. Ledenwerving.
Dat leden werven zeer belangrijk is, is al besproken. Maar dat de contributie die daar
aan vast zit, is natuurlijk ook erg belangrijk. Daar ligt de financiële basis van de partij.
Daarvoor zijn er genoeg leden nodig, want 13 euro per jaar moeten er duidelijk een
paar leden voor nodig. Daarvoor zijn de voorgaande punten die al beschreven zijn erg
belangrijk.
3.1.15.ii. Donaties.
Donaties zijn voor de partij een goede optie, alleen niet voor de donateur, tenzij de
donateur geen belang hecht aan die donaties. Want donaties kun je maar voor een
aftrekken van de belastingen. En daar zijn ook regels voor.
3.1.15.iii. Anbi regeling.
De ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instellingen) regeling is een andere opzet, voor de
partij en de gulle gever een zeer prettige regeling, al hangen daar een paar spel regels
aan voor beide partijen, nl:
De Partij heeft duidelijke verplichtingen omtrent de inkomsten van de ANBI. 10%
van het bedrag mag in de algemene kas gestopt worden, 30% van het bedrag mag
gereserveerd worden voor verkiezingsdoeleinde. De overige 60% moet via
projecten terug keren naar de samenleving. En daar moet een duidelijke
administratie voor bijgehouden worden.
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De gever moet een overeenkomst met de partij aangaan voor minimaal 5 jaar en
daar moet een jaarlijkse bedrag afgesproken worden, dit bedrag moet de gever ten
alle tijden storten. Indien de gever zich daar aan houd mag hij het complete bedrag
aftrekken van de belastingen. Doet de gever dat 1 jaar niet dan moet de gever
alsnog het opgegeven bedrag aan de belastingen terug betalen. Opzicht een goede
regeling.
De partij heeft wel een aanvraag ingediend bij de bij de belastingen om zo’n ANBI
regeling voor de partij te krijgen, ook daar zijn speelregels aan verbonden.
Transparantie en openheid is daar een must voor verder zijn we al aangemeld bij de
belastingdienst, en hebben vrijstelling van afdracht belastingen. De opgave staat
ook op onze website.
3.1.15.iv. Anders
Dit is een optie die door het bestuur opgevuld moet worden, verkoop van goederen
is geen optie, want dan moet de partij eerst een andere btw nummer aanvragen.
Op verkoop van goederen moet btw afdracht plaatsvinden en eventuele aanslag op
de winsten die de partij dan maakt. Om dat te willen doen is het verstandiger om
een stichting op te richten.
Vraag: Zijn er nog ideeën dat we kunnen toepassen en aanpassen?
Dit is een eerste opzet voor onze toekomst, een visie die er goed uitziet. Haalbaar, zeker, niet gemakkelijk
en daar zal hard aan gewerkt aan moeten worden. Maar het resultaat zal er zeker zijn. Een partij voor de
toekomst, een partij doe oog heeft voor het menselijk aspect. Met het bovenstaande hebben we dan alles
gehad, nee, want er zijn nog diverse zaken die uitgewerkt moeten worden. Ook zaken die hier boven staan
moeten nog verder uitgewerkt worden. De partij staat nog in de kinderschoenen en daar moet het bestuur
nog een flinke draai aan gegeven.
Naar aanloop van de verkiezingen moet het vizier ook richting de kandidaten lijst gericht zijn, voor de
volgende verkiezingen moet er minimaal 15 personen op deze lijst pronken, voor alle verkiezingen.
Daardoor heeft de partij en bredere vlak naar de kiezer toe. En daar zouden ook nieuwe leden uitvloeien en
vrijwilligers.

We hebben de optie jeugdzaken niet behandeld daar moet nog over nagedacht worden, als mede jongeren
werk en -zorg. Ook daar moet nog een plan de campagne voor opgesteld worden. Zo ziet u maar nog
genoeg te doen.
Namens het bestuur
Dennis Geurten
Voorzitter
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