
Bijlage 2

Eerste stappen in 2015/16 en verder

1. Voorzitter

 Houdt periodiek overleg met fractievoorzitter, gedeputeerde en politiek secretaris.

 Agendeert de voortgang van het regioplan en jaarplannen op de bestuursagenda.

 Onderhoudt contacten met collega voorzitters in andere regio’s en met landelijk bestuur en

landelijk bureau.

2. Secretaris

 Overlegt minimaal elk half jaar met de evenknieën in de afdelingen en neemt hiertoe het

voortouw. Het doel is uitwisselen van elkaars activiteiten en plannen voor komend half jaar,

tevens van elkaar leren en eenduidigheid in kwaliteit van werk borgen.

 Deelt notulen of verslagleggingen met evenknieën in de afdelingen.

 Ontvangt nieuws of informatie vanuit het Landelijk Bureau en geeft deze door aan evenknieën in

de afdelingen.

 Verspreidt fractienieuws Provinciale Staten en regionieuws onder de Flevolandse leden.

 Verstuurt (maandelijks) nieuwsbrieven met gemeente overstijgend nieuws, kan nieuws vanuit

afdeling, dat is aangedragen uitdragen naar andere afdelingen.

 Aanjagen secretariswerk in afdelingen, coachen en professionaliseren.

3. Penningmeester

 Stelt de begroting op aan de hand van inbreng van collega-bestuurders voor het jaarplan (alle

bestuursleden maken een plan met activiteiten voor het komend jaar en koppelen daar een

begroting aan vast). Per periode van 4 jaar wordt tevens budget gereserveerd voor een

verkiezingsfonds.

 Werft actief (direct of indirect) fondsen voor een stevigere basis van de kas van D66 Flevoland.

De afdracht van statenleden en gedeputeerden regelt de regio rechtstreeks met betrokkenen.

Donateurs worden gevraagd een vast bedrag per maand/kwartaal/jaar over te maken aan D66

Flevoland, eventueel door middel van een schenkingsovereenkomst.

 Maakt in 2015 met afdelingen nadere afspraken over fondsenwerving, ledenbenadering en

eventuele onderlinge verrekeningen.

 Start in 2016 met werving van donateurs onder leden van D66 Flevoland, bijvoorbeeld met

gebruikmaking van een schenkingsovereenkomst.



4. Bestuurslid campagne en communicatie

 2015/16: analyseert beschikbare doelgroeponderzoeken en andere analyses, brengt een netwerk

in kaart en ontwikkelt een huisstijl.

 Formeert in 2016 een permanente campagne en communicatie commissie (CCC) en stelt met

deze commissie een communicatieplan op.

 Permanent: actieve inzet bij het schrijven van de (maandelijkse) nieuwsbrief, media en website.

 2017: full-swing samenspel met afdelingen, maatschappelijke zichtbaarheid en gereed voor

iedere actie.

5. Bestuurslid ledenmanagement & -opleiding

 2016: 445 leden (Almere 263, Lelystad 83, Dronten 40, Zeewolde 25, Noordoostpolder 34).

 2018: verdubbeling van het aantal actieve leden.

 2020: doorgroei naar 500 leden.

 2015: oprichting van de commissie ‘ledenmanagement’, met –of naar voorbeeld van- Almere ten

behoeve van ledenbetrokkenheid en ledenwerving. Almere heeft in 2015 bijna driekwart van het

aantal leden van de regio. Voor de bemensing zoeken we actieve leden. Zitting hebben in een

afdelingsbestuur of –commissie is in beginsel geen bezwaar.

 2015/16:

o Ledenbestand opschonen en aanvullen (Overzicht leden: actief, latent actief, passief en

onbekend)

o Onderzoek leden / opzet communicatie ten behoeve van inhoud en categorie

(bel/mail, uitkomst evalueren en definiëren vervolg acties / thema bijeenkomsten)

o Activering leden / creëren van meer ‘wij’ gevoel

o Vaste locaties en eventueel vaste gezichten (ledenmanager), inzet leden fractie,

organiseren van themabijeenkomsten e.d.

o Leg werkwijze vast in een handboek en onderhoud actuele ledendatabase met

aanvullende ledengegevens

o Korte termijn acties, verrassende initiatieven

 Periodiek talentenspreekuur; Een plek om vrijblijvend van gedachten wil wisselen over zijn of

haar ambities binnen D66.

 Bevorderen gebruik Provinciale Statenscan / Raadsleden- en Wethouder scan. Prima zelftoets

voor ambities van leden.

 Scouten voor Landelijke Talentencommissie / Driebergen programma

 Scouten voor Route66; het talentenprogramma voor jonge (tussen 25-33 jaar) D66’ers.

 Organiseren van D66 Masterclass: bijeenkomsten, waarbij leden (eventueel ook niet-leden)

kennis kunnen maken met belangrijke thema’s in de politiek. Te organiseren in afstemming met

met bestuurslid C&C en politiek secretaris; ook met andere regio’s of afdelingen buiten de regio

 Praktijkgerichte trainingen voor beginnende debaters en specialistische seminars over het

sociaal-liberale gedachtegoed. Te organiseren met de afdelingen en de aanpalende regio’s.



 Opleiden en trainen van (kandidaat) politici met landelijke opleidingen zoals opleidingsdagen

voor campagne en voorbereiding aankomende bestuursperiode. Voor raadsleden en leden PS,

‘Raadsinstrumenten in de praktijk’ en ‘Rondom het raadsdebat, voor fractievoorzitters

onderdelen met betrekking tot gemeentefinanciën en teambuilding.

 Maatwerk zoals summerschools: sessies en verschillende modules voor politici in overleg met

Landelijk Bureau

6. Politiek secretaris

 ‘Werkoverleg Flevoland’ (afstemming tussen regionale fracties) activeren met inhoudelijke

agenda.

 Voortgangsgesprekken met Statenleden en Gedeputeerde.

 2016: voorbereiden en opstarten permanente programmacommissie.

 Uiterlijk 2017: wordt een draaiboek opgesteld van voorbereiding tot en met de formatie van de

Provinciale statenverkiezingen wordt uitgewerkt in tijd en activiteiten.

 Vroegtijdig agenderen inhoudelijke thema’s ter bespreking/debattering met de leden’.

 Tijdig verkennen van zin/onzin mogelijke lijstverbindingen voor Provinciale verkiezingen.

 Afstemming met Landelijke Bureau en aangrenzende regio’s.

In de jaarplannen worden acties voor de verschillende portefeuilles verder uitgewerkt, zeker voor de

jaren 2017 en verder.


