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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling van het bestuur  
 
Op 1 januari 2008 bestond het bestuur 
uit de volgende leden: 
Voorzitter: Henk Beerten 
Secretaris: Leon Wesdijk 
Penningmeester: Richard Mekking 
Algemeen bestuurslid: Wim Pelgrim 
Algemeen bestuurslid: Sophie Molema 
Algemeen bestuurslid: Ilhami Yanmaz 
 
Op de ALV van 12 mei 2008 traden 
Ilhami Yanmaz en Sophie Molema af 
om privé redenen.  Op de ALV van 13 
november 2008 werd Richard Mekking 
herkozen voor een 2e termijn als 
algemeen bestuurslid (was 
penningmeester) en Henk Beerten als 
voorzitter. Jos van Son is gekozen als 
penningmeester en Michiel Moret is 
gekozen als algemeen bestuurslid 
(met als portefeuille campagneleider). 
In december 2008 is afscheid 
genomen van Wim Pelgrim die zijn 
eerste termijn van drie jaar heeft 
afgerond. Wim was tevens 
fractievolger en is actief geworden in 
’s-Hertogenbosch.  
 
 

 
Verrichte activiteiten 
 
Het bestuur vergaderde in 2008 tien 
keer (2007: zeven keer) en er werd 
twee keer een Algemene 
Ledenvergadering gehouden (22 mei 
en 13 november).  
 
Op 27 februari is er in Nijmegen  
contact geweest met een afvaardiging 
van het Landelijk Bestuur. Op 21 mei 
waren we aanwezig bij een overleg 
van de deelafdeling Wijchen van D66.  
 
Naast de bestuursvergaderingen 
organiseerde het bestuur in 2008 de 
volgende bijeenkomsten en activiteiten 
in Nijmegen: 
1. Elke laatste zaterdag van de 

maand een straatactie (kop 
Marikenstraat) uitgezonderd de 
zomermaanden; 

2. Tweemaal een straatactie bij 
winkelcentrum Dukenburg en 
eenmaal op de introductiemarkt 
van de Radboud Universiteit; 

3. Een nieuwjaarsborrel op 4 januari 
die – na jaren van afwezigheid – 
weer in ere is hersteld;  

D66 Nijmegen kan kijken op een uitstekend jaar. 
Onze afdeling groeide als kool. Steeds meer kiezers 
lijken leden te worden.  
 
Natuurlijk is het succes van onze politiek leider, 
Alexander Pechtold, de belangrijkste oorzaak van 
de toestroom van nieuwe leden. Maar zonder een 
actieve afdeling die zichtbaar is in de stad en de 
media, gaat het niet. 
 
Daarnaast kijkt het bestuur met plezier terug op een 
jaar waarin steeds meer leden actief deelnamen aan 
een of enkele activiteiten en waarin onze 
raadsfractie effectief en succesvol opereerde.  
 
Met D66 in de lift sluiten we 2008 optimistisch af en 
kijken we uit naar 2009 waarin we ons voorbereiden 

op de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 
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4. Een communicatietraining voor 
bestuurs- en fractieleden op 12 
januari verzorgd door Henk 
Beerten 

5. Twee avonden voor nieuwe leden, 
één op 16 januari en één op 11 
juni, beiden in het gemeentehuis; 

6. Een politiek café op 7 maart met 
Boris van der Ham met als titel 
‘Over op aardgas?’ waarin 
uitgebreid werd gesproken over de 
omschakeling op schone 
brandstoffen in het verkeer 

7. De zesdelige Masterclass Politiek 
in maart t/m mei met zes 
aansprekende trainers waaronder 
Thom de Graaf.  

8. Een bijeenkomst over 
vrouwenactivering in de politiek op 
maandag 14 april met Fatma 
Koser Kaya;  

9. Gekoppeld aan de ALV op 22 mei 
een filmvertoning van de 
Nijmeegse cineanimist Joris Ivens’; 

10. Op 14 oktober een debat over de 
eerste richtingwijzer ‘Vertrouw op 
de Eigen Kracht van mensen’  in 
samenwerking met de Permanente 
Programma Commissie (PPC) van 
D66; 

 
Daarnaast nam het bestuur deel aan 
de volgende door anderen 
georganiseerde initiatieven: 

1. Nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Nijmegen op 2 
januari in de Vereeniging. 

2. Een borrel van bestuursleden 
van alle politieke partijen in 
Nijmegen op vrijdagavond 26 
september 

 
Binnen de partij was de afdeling in 
2008 eveneens actief. Het bestuur 
was aanwezig op de landelijke 
congressen in Rotterdam op zaterdag 
19 april en op zaterdag 8 november in 
Zwolle. Daarnaast waren we aanwezig 
op de G30 bijeenkomsten in Utrecht 
op zaterdag 1 maart,  zaterdag 7 juni 
en zaterdag 25 oktober, georganiseerd 
door het landelijk bestuur. 

D66 Nijmegen is een 
van de snelstgroeiende 
afdelingen in het land. 
Daar zijn we erg blij mee. 
 
 
 
Hiervoor zijn de 30 tot 35 grootste 
afdelingen uit het land uitgenodigd. De 
bijeenkomsten staan in het teken van 
voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2010. Op 
7 juni heeft Henk Beerten een 
workshop verzorgd met als titel ‘De 
Bruisende Afdeling’. 
 
Leden 
 
De afdeling Nijmegen is een van de 
snelst groeiende afdelingen in het 
land. Daar zijn we erg blij mee. In 
2008 hebben wij 90 nieuwe leden 
mogen begroeten, een ongekend hoog 
aantal. Dit houdt in dat er elke week 1 
à 2 nieuwe leden zich aanmelden. We 
zien in de eerste weken van 2009 dat 
deze groei aanhoudt.  
 
Ook in 2008 zijn twee avonden voor 
nieuwe leden georganiseerd. De 
nieuwe leden werden in het 
gemeentehuis ontvangen door het 
bestuur en de fractie. Naast een 
algemeen verhaal over de taken van 
het bestuur en de beleidspunten, 
kregen de zij een rondleiding door het 
stadhuis en vertelden de leden van de 
fractie over hun werkzaamheden. 
 
De afdeling kent een hoog verloop. 
Aan het einde van 2008 is circa de 
helft van onze leden korter lid dan 4 
jaar. Door het verloop komt de netto 
groei in 2008 uit op +60. Het ledental 
op 31 december 2008 bedraagt 270. 
Een groot deel van onze leden bestaat 
uit studenten waarvan een deel na hun 
studie elders gaan wonen. Voor de 
partij D66 blijven deze leden bestaan, 
alleen zetten ze hun lidmaatschap niet 
voort in Nijmegen.  
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De afdeling Nijmegen omvat ook de 
gemeenten Beuningen, Wijchen, 
Beek-Ubbergen, Heumen, Groesbeek 
en Malden. Hoewel het ledenaantal in 
al deze plaatsen toenam, was de groei 
daar beperkt.  
 
Het doel voor 2008 was om het aantal 
actieve vrijwilligers te behouden. In 
2007 is dit sterk gegroeid mede door 
het consequent voeren van de 
maandelijkse straatactie en het actief 
bellen van nieuwe leden.  Ongeveer 
40 leden zijn op de een of andere 
manier actief voor D66 Nijmegen.  

In 2007 is het Plan van aanpak 
ledenbenadering en ledenactivering  
afgerond. Een belangrijk element in dit 
plan was het bellen van alle leden. We 
wilden als bestuur persoonlijk contact 
maken met onze leden. Niet alleen om 
te horen hoe de leden over D66 
denken, wat ze van de partij 
verwachten, maar vooral ook om te 
horen wat ze zelf voor ons zouden 
willen doen. Uit alle gegevens werd 
een kennis- en kundebestand 
samengesteld waarmee we gericht 
leden kunnen benaderen. De belronde 
werd eind 2007 afgerond. Door de 
hoge ledengroei in 2008 is achterstand 
opgelopen in het bellen van leden en 
is het kennis en kunde bestand niet 
meer volledig. In 2009 is het streven 
om weer bij te raken. Randvoorwaarde 
hiervoor is het aantrekken van een 
ledenmanager binnen het bestuur.  
 
Masterclass 
 
Een van de belangrijke taken van het 
bestuur is er voor te zorgen dat de 
afdeling voor de leden iets te bieden 
heeft. De meeste leden willen D66 
steunen maar velen zien het ook als 
een mogelijkheid betrokken te worden 
in het politieke debat. Daarom 
organiseerden we een Masterclass 
Politiek. Zes bijeenkomsten rond 
aansprekende thema’s met 
interessante sprekers.  
 
 

We organiseerden een 
Masterclass Politiek. Zes 
bijeenkomsten rond 
aansprekende thema’s en 
interessante sprekers 
 
 
Naast het politiek inhoudelijke bood de 
Masterclass ook de mogelijkheid om 
praktische vaardigheden op te doen, 
zoals het schrijven van persberichten 
en leren debatteren.  
Alle deelnemers betaalden € 66,00 
voor deelname. Daarmee werden niet 
alleen de kosten voor de Masterclass 
gedekt maar bleef er ook nog zo’n € 
350,- over voor de verkiezingskas.  
Er namen 21 leden (en enkele niet-
leden) deel aan deze zeer geslaagde 
Masterclass. Uit de evaluatie bleek dat 
de waardering van de deelnemers 
groot was.  
 
De website 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 
2006 draaide de website op een 
computer van een van de 
bestuursleden. Een kwetsbare situatie 
en in 2007 heeft het bestuur veel 
energie gestoken in het vinden van 
een oplossing voor de vernieuwing 
van de website. Pas in februari 2008 
kregen we de mogelijkheid een nieuwe 
site te maken met het CMS van de 
landelijke D66-site en zonder extra 
kosten. In april 2008 ging deze live. De 
website is voorzien van veel meer 
informatie dan voorheen, en kan vanaf 
diverse computers worden bijgewerkt.  
Daardoor is de site veel actueler 
geworden met informatie zoals onze 
politieke successen in de raad, onze 
moties, initiatiefvoorstellen en 
amendementen, de 
verkiezingsprogramma’s vanaf 1998 
en een archief met alle edities van de 
Groene Golf. Het beheer ligt bij de 
secretaris van het bestuur. De 
fractieassistent plaatst actueel nieuws 
uit de fractie/gemeenteraad.  



 Nijmegen 

 

Unieke bezoekers per maand

sinds verkiezingen 2006
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Het bezoek van de website is in 2007 
enorm gestegen en die stijging zette 
zich voort in 2008. Een piek is te zien 
in april toen de nieuwe website online 
ging. Gemiddeld zijn er dagelijks circa 
60 mensen die de website bezoeken. 
Overall ligt het bezoekersniveau van 
2008 flink boven dat van 2007 waar 
het bestuur met tevredenheid naar 
kijkt.   
 
Eind 2008 is de nieuwe huisstijl van 
D66 ingevoerd. Een wens van het 
bestuur is om dezelfde huisstijl toe te 
passen op onze website.  Gesprekken 
met de landelijke webmaster leerden 
dat het Landelijk Bestuur bezig is met 
het laten ontwikkelen van één sjabloon 
voor alle afdelingen conform de 
nieuwe huisstijl en campagne- en 
marketingstrategie (frisse uitstraling, 
menselijker, meer wit, meer beeld, 
meer multimedia).  
 
Met een select aantal gebruikers 
hebben we een overzicht gemaakt van 
de functionele eisen die we voor de 
nieuwe site graag zien. Vanuit onze 
afdeling is de belangrijkste wens om 
een nieuwsbriefmanager te koppelen 
aan de website en de mogelijkheid om 
gebruikersprofielen aan te maken. 
Deze eisen worden waarschijnlijk  

 
overgenomen. De verwachting is dat 
de nieuwe website in het tweede 
kwartaal van 2009 beschikbaar komt 
voor de afdelingen zodat deze na de 
zomer allemaal omgezet zijn. Het 
bestuur is hiervoor op zoek naar een 
webmaster met multimedia kennis.    
 
 
Het debat 
 
Wie lid wordt van een politieke partij is 
geïnteresseerd in de politiek. Daarom 
moet in de partij ook het politieke 
debat gevoerd worden. Het was de 
bedoeling om in 2008 een aantal 
politieke café’s te organiseren. Onze 
bijeenkomsten houden we in het 
Gewoon Nijmeegs Theater Café. 
Helaas is dat niet gelukt. Het bestuur 
streeft er naar niet alle activiteiten zelf 
te organiseren maar daarvoor 
werkgroepen in te stellen. Een 
werkgroep ‘politiek café’ werd wel 
gevormd maar in de praktijk bleek het 
buitengewoon lastig te zijn meerdere 
café’s te organiseren. Op 7 maart 
werd een bijeenkomst georganiseerd 
onder de titel ‘Over op aardgas’ met 
als gasten o.a. Boris van der Ham en 
Volkert Vintgens (Gelderse 
Milieufederatie).  
Een tweede politiek café werd 
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gehouden in de bovenzaal van 
Vivaldi’s aan de Waalkade. Thema 
was de woningnood onder studenten 
en starters in Nijmegen. Gast was 
Vincent Qantrijn van woningcorporatie 
Portaal en hij ging in discussie met 
Duco Bodewes, onze fractievoorzitter.  
 
De bijeenkomsten werden redelijk 
bezocht maar trokken niet het 
gehoopte aantal bezoekers. De 
bijeenkomst met Boris van der Ham 
trok zo’n dertig bezoekers maar die 
van september over de woningmarkt 
niet meer dan twintig. Dat is voor het 
bestuur aanleiding opnieuw naar 
zowel de organisatie als naar de 
publiciteit rond het politiek café’s te 
kijken.  
 
Jonge Democraten 
 
In 2008 werd waar mogelijk 
samengewerkt met de Jonge 
Democraten afdeling 
Arnhem/Nijmegen.  
Samen met de JD waren we aanwezig 
op de introductiemarkt bij de start van 
het studiejaar; een jaarlijkse actie 
waaraan ook Boris van der Ham 
deelnam. Daarnaast waren enkele JD-
leden betrokken bij de maandelijkse 
straatactie. 
 
Groene Golf 

De Groene Golf is geïntegreerd in de 
website en in de loop van 2008 heeft 
het bestuur besloten de groene Golf 
tot de officiële nieuwsbrief van de 
afdeling te maken. De redactie, die 
incidenteel bij elkaar kwam zal nog 
bijdragen blijven leveren, maar het 
karakter van de nieuwsbrief zal 
veranderen. Inhoudelijke bijdragen die 
te lang zijn voor de nieuwsbrief 
(bijvoorbeeld een interview of een 
opiniërend stuk) krijgt een plek op de 
website. Er zijn in de loop van het jaar 
verschillende wisselingen in de 
redactie geweest. De 
verantwoordelijkheid voor de 
nieuwsbrief ligt bij het bestuur en in 
het bijzonder bij de secretaris.  

Contacten met andere afdelingen 

Het bestuur vindt het belangrijk 
ervaringen uit te wisselen met andere 
afdelingen. Vanuit andere afdelingen 
wordt ook regelmatig een beroep op 
het bestuur gedaan. De bijeenkomsten 
met de afdelingen in de regio om 
bestuurlijke ervaringen uit te wisselen 
zijn nuttig en krijgen in de toekomst 
een vervolg hoewel D66 Nijmegen niet 
steeds de initiator wil zijn voor deze 
bijeenkomsten. In 2008 lag het 
initiatief bij Arnhem, maar dat heeft 
niet geleid tot een bijeenkomst.  

Daarnaast bezoeken bestuursleden 
ook bijeenkomsten die door het 
landelijk bureau georganiseerd 
worden. In alle gevallen weegt het 
bestuur zorgvuldig af of deelname 
zinvol is en vooral ook of er voor ons 
‘iets te halen valt’. Vaak merken we 
echter dat de activiteiten en ideeën die 
we in Nijmegen ontwikkelden de 
aandacht van andere afdelingen 
trekken. Nijmegen staat landelijk 
inmiddels bekend als een 
goeddraaiende, vooroplopende 
afdeling. We worden vaak als 
voorbeeld gesteld. Dat is op zich 
prettig maar tegelijkertijd moeten we er 
voor waken daardoor tevreden 
achterover te leunen.  

Het bestuur nodigt de afdelingen in de 
regio uit voor activiteiten in Nijmegen.  
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Deelafdelingen 
 
In het verleden waren er in de 
omgeving van Nijmegen diverse D66-
afdelingen. De laatste jaren zijn de 
meeste echter ter ziele gegaan. 
Gelukkig heeft de deelafdeling 
Wijchen enkele nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers op de been gekregen, en 
werd in 2008 toegewerkt naar een 
bijeenkomst met aansprekende 
gasten. Daarop zouden nieuwe leden 
af moeten komen waarmee dan 
vervolgens een lijst gemaakt kan 
worden om mee te doen aan de 
raadsverkiezingen van 2010.  
Het bestuur heeft de initiatiefnemers 
waar mogelijk ondersteund. In de 
aanloop naar de verkiezingen lijkt er 
ook een levensvatbaar initiatief te zijn 
in Beek-Ubbergen. Met enkele 
enthousiaste leden in deze gemeente 
zijn diverse gesprekken gevoerd en in 
het najaar heeft het bestuur besloten 
dat Perry Timmer, formeel naar buiten 
kan treden als woordvoerder van D66 
Beek Ubbergen. Daarmee wordt de 
weg geopend naar zelfstandige 
initiatieven in die gemeente en naar 
we hopen leidt dit tot deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010. 
De andere gemeenten binnen de 
afdeling Nijmegen, zoals 
Millingen/Groesbeek, Malden en 
Heumen hebben onvoldoende leden 
om tot een initiatief te komen. Het 
bestuur heeft daarom in deze 
gemeenten geen initiatieven genomen. 
 
Bestuur en fractie 
 
Er is zeer regelmatig contact tussen 
bestuur en fractie. Er zijn duidelijke 
afspraken over de verdeling van de 
taken en verantwoordelijkheden. De 
voorzitter en de fractievoorzitter 
overleggen regelmatig over de 
politieke koers. Daarnaast wordt het 
contact tussen bestuur en fractie 
gewaarborgd omdat een van de 
bestuurleden in 2008 ook deel 
uitmaakte van de fractie. Tot zijn 
vertrek uit het bestuur in december 
rapporteerde Wim Pelgrim tijdens de 

bestuursvergaderingen uit de fractie. 
Het bestuur is tevreden over de 
werkwijze en de relatie tussen fractie 
en bestuur.  
 
 
Financiën 

De financiële situatie van de afdeling 
is gezond, maar in het licht van de 
komende verkiezingen moeten er nog 
veel geld extra binnenkomen. In het 
najaar heeft het bestuur het initiatief 
genomen om een avond te 
organiseren met als titel ‘D66 
serveert’. Helaas waren er te weinig 
aanmeldingen om deze avond 
doorgang te laten vinden. 2009 zal in 
het teken staan van fondsenwerving 
en in de laatste maanden van het jaar 
werd gewerkt aan een plan hiervoor.  
 
 
Tot slot 

Het bestuur is tevreden over de 
ontwikkelingen in 2008. We hebben 
aan het begin van het jaar grote 
ambities en het is ons gelukt de 
meeste daarvan te realiseren. 
Bijzonder blij zijn we met de 
resultaten van het ledenplan. Het 
bewijst dat investeren in de leden 
de partij versterkt en de 
mogelijkheden voor verdere groei 
vergroot.  

Daarnaast is het natuurlijk 
buitengewoon plezierig dat D66 ook 
landelijk in de lift zit. Dat helpt 
uiteraard, maar het moet gezegd: 
ook toen het in de peilingen niet 
goed ging, zijn de vele vrijwilliger 
enthousiast gebleven en hebben we 
laten zien dat D66 Nijmegen 
springlevend is. 

 

 


