
 
 

 

 

De basis versterkt 

Jaarverslag 2007 



Inleiding 
 

Na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 stonden aan het begin van 
het jaar opnieuw verkiezingen op de agenda. Ditmaal voor de Provinciale Staten. 
Voor de derde keer binnen een jaar gingen we er hard tegenaan om campagne te 
voeren. Met een redelijk resultaat.  

Na de verkiezingen is het bestuur flink aan de slag gegaan om de plannen die na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren gemaakt uit te voeren. En natuurlijk 
werden er nieuwe plannen gemaakt. Zo wilden we debatavonden, meer actie op 
straat en we wilden leden werven.  

Nu we terugkijken op 2007 kunnen we vaststellen dat het een jaar is geweest van 
keihard knokken, blijven geloven in het belang van D66 en dat beloond zien met een 
enorm versterkte partij aan het eind van het jaar.  

De inzet van het bestuur en van de vele vrijwilligers heeft daar alles mee te maken. 
De basis is versterkt en hierop kunnen we doorbouwen.  

 

Henk Beerten 

Voorzitter 

 



Samenstelling van het bestuur  
 
Op 1 januari 2007 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Voorzitter: Henk Beerten 
Secretaris: Jeroen Bijl 
Penningmeester: Richard Mekking 
Algemeen bestuurslid: Wim Pelgrim 
Meedraaiend bestuurslid: Sophie Molema 
 
Op de ALV van 26 februari 2007 werd Sophie Molema tot bestuurslid gekozen.  
Op de ALV van 19 oktober trad Jeroen Bijl af als secretaris. 
Op de ALV van 19 oktober werd Leon Wesdijk gekozen tot secretaris en Ilhami 
Yanmaz werd gekozen tot algemeen bestuurslid.  
 
Het bestuur vergaderde in  2007 zeven keer en er werd twee keer een Algemene 
Ledenvergadering gehouden (26 februari en 19 oktober) 
 
Naast de bestuursvergaderingen organiseerde het bestuur in 2007 de volgende 
bijeenkomsten en activiteiten: 

1. Elke laatste zaterdag van de maand een straatactie in het centrum van 
Nijmegen (kop Marikenstraat); 

2. Een avond voor nieuwe leden op 25 juni in het gemeentehuis; 
3. Op 21 augustus een bijeenkomst met de besturen van de D66-afdelingen in 

de regio in het gemeentehuis; 
4. Gekoppeld aan de ALV op 19 oktober een debat tussen Alexander Pechtold 

en prof. Van den Hoogen over het thema ‘Religie in een sociaal-liberale 
samenleving’; 

5. In samenwerking met het landelijk bureau werd aan de vooravond van het 
landelijk congres in Nijmegen (17 november) een politiek café gehouden. 
Onze gast was Sijbolt Noorda, voorzitter van de VSNU (Vereniging van 
Samenwerkende Universiteiten); 

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

1. Een bijeenkomst van bestuursleden van alle politieke partijen in Nijmegen in 
de Klif in Nijmegen Noord; 

2. Op 9 september was er een bijeenkomst over verkeer en vervoer in de regio 
in Elst, georganiseerd door de fractie in Provinciale Staten; 

3. Op 17 september waren we op een bijeenkomst van 12 afdelingen van D66 in 
Gelderland in Arnhem, met als gast onze landelijk voorzitter Ingrid van 
Engelshoven; 

4. Op 28 november waren we aanwezig bij een bijeenkomst van de subafdeling 
Wijchen van D66. 

 



Ledenaantal 
 
Op 1 januari 2007 telde de afdeling Nijmegen 198 leden. Dit aantal is toegenomen 
naar 218 leden op 31 december 2007. Na enkele jaren van ledenafname is er sinds 
de zomer van 2007 weer groei te bespeuren. De rek is er nog niet uit want 
momenteel (eind april 2008) telt de afdeling 235 leden. 
  
Ongeveer 80 procent van de leden is man; 20 procent vrouw. Ruim 70 procent van 
alle leden woont in de stad Nijmegen. Daarnaast zijn leden vertegenwoordigd in 
Wijchen (9 procent), Beek-Ubbergen, Malden, Beuningen en andere omliggende 
dorpen.   
 
Deze netto ledengroei is bereikt in een jaar waarin de ledenlijst ook nog eens extra 
streng werd opgeschoond. Voorheen kon het gebeuren dat iemand ook na enkele 
jaren niet betalen van het lidmaatschapsgeld nog op de lijst stond als lid. Al die leden 
zijn nu ook afgevoerd.  
  
Het aantal actieve vrijwilligers is in 2007 sterkt gegroeid. Aan het eind van het jaar 
zijn meer dan 40 mensen op de een of andere manier actief voor D66 Nijmegen. 
 
 
Ledenplan 
 

In 2006 werd het Plan van aanpak ledenbenadering en ledenactivering (verder: het 
ledenplan) vastgesteld en maakten we een begin met de uitvoering daarvan. 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. De belronde werd eind 2007 afgerond. Omdat het 
ledental gestaag groeit blijft het bellen van nieuwe leden een punt van constante 
aandacht.  

Nu het kennis- en kundebestand is opgebouwd hebben we een eenvoudig maar 
belangrijk instrument gekregen om leden gericht te benaderen. Dat kan zijn voor 
inhoudelijke activiteiten maar ook om hand- en spandiensten te verrichten.  

Naast het bellen is veel aandacht besteed aan de maandelijkse straatactie. Daarbij 
worden naast de vertegenwoordigers van de fractie en van het bestuur, leden 
uitgenodigd om mee te helpen. Het blijkt een effectieve manier om de betrokkenheid 
van de leden te vergroten.  

Nieuw in 2007 was ook de ‘nieuwe ledenavond’. In juni werd die voor het eerst in 
jaren weer gehouden. 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 aanwezigen een rondleiding door het stadhuis en 
vertelden de leden van de fractie over hun werkzaamheden.  

 



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. We zijn in 2007 voor het eerst sinds 
lange tijd weer begonnen met het organiseren van een politiek café. In oktober en in 
november organiseerden we succesvolle debatten. In oktober was Alexander 
Pechtold onze gast. Hij ging in debat met prof. dr. Van der Hoogen van de Radboud 
Universiteit over het thema Religie in een liberale multiculturele samenleving. Deze 
avond trok bijna 50 bezoekers. In november organiseerden we samen met het 
landelijk bureau, voorafgaand aan het landelijk D66-congres in de Schouwburg, een 
debat in De Hemel. Daar was onze gast VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Uiteraard 
was onderwijs het thema.  
 
 
Jonge Democraten 
 
In 2007 werden de banden met de Jonge Democraten aangehaald. Op de nieuwe 
ledenavond was een deel van het bestuur van de JD Arnhem-Nijmegen aanwezig. 
De contacten leidden er toe dat een aantal JD’ers meedeed aan een 
communicatietraining in augustus.  
Samen met de JD waren we aanwezig op de introductiemarkt bij de start van het 
studiejaar; een jaarlijkse actie waaraan ook dit keer Boris van der Ham deelnam.  
 
 
De website 
 

Voor de verkiezingen van 2006 heeft het bestuur geïnvesteerd in een 
campagnewebsite. Daarnaast moesten we ons nog behelpen met de ‘oude’ site 
waarbij we erg afhankelijk waren van een webmaster die op ‘afstand’ stond van het 
bestuur.  

Daarop werd als noodoplossing een website gemaakt in een programma dat alleen 
op de computer van een van de bestuursleden draaide. Dat was opnieuw een 
kwetsbare situatie, maar voor de overgang naar een nieuwe, beter te beheren site 
een hele vooruitgang. In 2007 heeft het bestuur veel energie gestoken in het vinden 
van een oplossing voor de vernieuwing van de site. De kosten voor het laten bouwen 
van een geheel nieuwe site waren te hoog. De zoektocht naar een vrijwilliger om de 
site voor ons te bouwen leidde in het najaar tot een eerste vernieuwing van de site in 
Joomla. We hebben tegelijkertijd een verzoek gericht aan het landelijk bestuur om 
een kopie van de landelijke structuur te krijgen en op die manier een nieuwe site te 
maken.  

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.  

Het bezoek van de website is in 2007 enorm gestegen. In januari had de site 288 
unieke bezoekers. In november waren het er zelfs 1008. Over het hele jaar kreeg de 
site 5601 unieke bezoekers. Samen zorgden zij voor 13407 bezoeken. Halverwege 
het jaar hebben we de rss-feed op de site geïnstalleerd. Dat leidde meteen tot een 
flinke toename van het aantal bezoekers.  
 



Groene Golf 

De Groene Golf is in 2007 voor het eerst niet meer geprint. Ons ledenblad verschijnt 
alleen nog digitaal. Vanaf oktober is de Groene Golf bovendien geïntegreerd in de 
site. Er zijn in de loop van het jaar verschillende wisselingen in de redactie geweest. 
Gelukkig hebben zich in de loop van het jaar enkele nieuwe, actieve redactieleden 
aangemeld. Sophie Molema is namens het bestuur verantwoordelijk voor de Groene 
Golf.  

 
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.  

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 andere afdelingen uit voor activiteiten in Nijmegen.  

 
Subafdelingen 

 

In het verleden waren er in de omgeving van Nijmegen diverse D66-afdelingen. De 
laatste jaren zijn de meeste echter ter ziele gegaan. Alleen de subafdeling Wijchen 
doet verwoedde pogingen om overeind te blijven en een aantal actieve leden blijft 
initiatieven nemen om de afdeling op poten te krijgen voor de raadsverkiezingen van 
2010. Ook tijdens de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen organiseerde 
men daar een debat in de bibliotheek.  
Hoewel het bestuur de initiatiefnemers wil ondersteunen stellen we ons op het 
standpunt dat wil een subafdeling levensvatbaar zijn, het van de leden in die 
gemeente moet komen. Waar mogelijk staan we initiatieven met raad en daad bij.  
In de aanloop naar de volgende verkiezingen zal het bestuur onderzoeken of nieuwe 
initiatieven in bijvoorbeeld Beek-Ubbergen, Malden-Heumen en Groesbeek mogelijk 
zijn.  
 
 



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 
2007 ook deel uitmaakte van de fractie. Tot zijn vertrek uit het bestuur in oktober 
rapporteerde Jeroen Bijl tijdens de bestuursvergaderingen uit de fractie en vanaf 
oktober vervult Wim Pelgrim die functie. Het bestuur is tevreden over de werkwijze 
en de relatie tussen fractie en bestuur.  
 
 
Financiën 

Na de verkiezingen in 2006 en 2007 was de bodem van kas in zicht. Omdat we met 
twee zetels vertegenwoordigd zijn in de raad en er vijf duo-raadsleden zijn, kunnen 
we rekenen op extra inkomsten. Daarnaast leidt ledengroei ook tot een toename van 
de inkomsten. Daarnaast heeft het bestuur er voor gekozen de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Vergadering die in het gemeentehuis worden gehouden kosten 
weinig tot niets, en ook de ander locaties voor activiteiten proberen we steeds voor 
een minimum aan kosten te krijgen.  
 
 
Tot slot 

Het bestuur is zeer tevreden over de ontwikkelingen in 2007. We hadden 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. 
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