
Jaarverslag 2017 D66 Etten-Leur / Moerdijk
STATUS: CONCEPT

Samenstelling bestuur
Op 31 december 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Emma Laurijssens van Engelenhoven Voorzitter

Geert Wiers  Penningmeester

Eva Laurijssens van Engelenhoven Secretaris / Campagnecoördinator

Huib de Korte Algemeen bestuurslid (Portefeuille: Regionale samenwerking en coördinator driehoeksoverleg.)

Marianna van Haastere  Algemeen bestuurslid (Portefeuille Verkiezingen)

Terugblik 2017
Begin 2017 telde D66 Etten-Leur / Moerdijk 54 leden. Aan het einde van datzelfde jaar heeft de afdeling na het verwerken van opzeggingen 
en aanmeldingen nog steeds 54 leden. De beoogde netto groei van de afdeling heeft niet plaats gevonden.

De stabiliteit van het ledenaantal is ondermeer te danken aan de zichtbare aanwezigheid van fractie, bestuur en leden op straat, met name 
de "In gesprek met"-acties. 

Mede door onverwachte mutaties in de bestuurssamenstelling in september is ledenwerving en -behoud onvoldoende uit de verf gekomen. 
Dit is wellicht ook de reden dat driehoeksoverleg (bestuur, fractie en wethouder) minder vaak heeft plaatsgevonden dan in voorgaande jaren. 
Daarentegen mag het als positief worden beoordeeld dat de verbeterde onderlinge verstandhouding en samenwerking dit ook minder 
noodzakelijk maakten. De hechtere samenwerking kreeg vooral vorm en momentum naarmate de campagne vorderde en nieuwe kandidaat-
raadsleden zich zeer actief aansloten.

De Appeltjes-acties, waarbij groene appels met een D66-fruitsticker als aanloop naar een gesprek werden uitgereikt waren zeer succesvol 
en bleken aanleiding tot vruchtbare gesprekken.

Congressen en ARV's werden goed bezocht en aan alle activiteiten is breed aandacht gegeven in sociale media. Een zeker gebrek aan 
enthousiasme van de zijde van BN De Stem was regelmatig teleurstellend, maar de gemeten toename van het aantal lezers op o.a. 
Facebook droeg bij aan een positieve stemming onder de activisten.

Afdelingsvergaderingen
Er zijn vier AAV’s gehouden te weten op 9 maart, op 27 juni, 5 oktober en op 7 december.

Communicatie en P.R. (Democrant, website en social media)
De Democrant zoals die al meer dan twee decennia wordt gepubliceerd is in de basis een uitgave van de raadsfractie van onze afdeling, tot 
nu toe dus de fractie van D66 Etten-Leur. Het is aan de twee raadsfracties die de afdeling nu telt om te bepalen of en op welke wijze de 
uitgave van de Democrant wordt voortgezet. Het bestuur hecht er aan haar waardering voor en belang van dit orgaan uit te spreken en hoopt 
op een voortzetting daarvan, eventueel in een aangepaste formattering. 

Voor de website is indertijd gekozen (toen nog) geen gebruik te maken van de door het landelijk bestuur geboden faciliteiten, maar een 
website technisch in eigen beheer aan te houden. Inmiddels is het systeem zoals landelijk aangeboden zodanig verbeterd dat is besloten de 



website (onder ons eigen beheer) daar onder te brengen. Door een misverstand bij de externe landelijke technische organisatie is onze 
afdeling er niet in geslaagd de migratie van de oude website naar de nieuwe vóór het hoogtepunt van de campagne TK2018 af te ronden. 
Met de nu afgenomen tijdsdruk worden vorderingen gemaakt om begin juni de migratie te hebben afgerond. 

Enige onrust rond het fenomeen Facebook zal niemand ontgaan zijn. Van een grote leegloop bij dit medium is echter nog steeds geen 
sprake en een acceptabel alternatief laat ook op zich wachten. Het bestuur roept de leden dan ook op om het belang van hun aandacht ook 
op Facebook niet te negeren. Blijf positieve berichten 'Liken'. Al die kleine beetjes gewicht doen het gewicht van onze afdeling in 
zoeksystemen toenemen. Media als Twitter en Instagram groeien in belang en blijven onze belangstelling houden evenals nieuwe initiatieven 
op dit brede gebied.

Komende verkiezingen
20 maart 2019 Verkiezingen Provinciale staten (met daaropvolgend verkiezing Eerste Kamer)
23 mei 2019 Verkiezingen voor het Europees Parlement

Het bestuur is zich er van bewust dat deze data snel op ons afkomen en zal de campagnes in een vroeg stadium invlechten in actieplannen 
voor de komende dertien maanden. 

Vooruitblik 2018
De gedachte dat D66-afdelingen in West-Brabant samen sterker zijn dan alleen leeft niet alleen bij het landelijk en regionaal bestuur, maar 
ook zeker in onze eigen afdeling. Nu de aandacht niet langer goeddeels wordt opgesoupeerd door GR2018 worden contacten met in 
aanmerking komende afdelingen aangehaald. De leden zullen van de ontwikkelingen met regelmaat op de hoogte worden gehouden, zodat 
zij in de loop van dit jaar 2018 hun mening voor een nauwere samenwerking of zelfs samengaan kunnen bepalen en hun stem uitbrengen. 
Tussentijdse informatie-bijeenkomsten behoren hierbij tot de mogelijkheden.

In de startfase van de campagne GR2018 is medio 2017 een project opgezet onder de naam , waarbij zich gedurende de D66lokaal.nl
campagne andere afdelingen konden aansluiten om tot een zekere massa te komen. Dit project is in 2017 niet geslaagd. De bedoeling was 
in samenwerking met andere afdelingen in West-Brabent een flink volume publiciteit te bundelen en dit via daartoe geëigende kanalen zoals 
sociale media, gedrukte media en deels betaalde publiciteit onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen.

Het bestuur meent dat het project opnieuw bij betrokkenen onder de aandacht moet worden gebracht en misschien betere toelichting 
verdient. Het project kan binnen de afdelingen die naar verwachting in dit deel van Brabant tot nauwere samenwerking gaan komen op een 
aantal doelen worden ingezet, daaronder zeker niet te vergeten ledenwerving en doorlopende-campagne.

Etten-Leur, 24 april 2018,

Eva Laurijssens van Engelenhoven,

secretaris

http://D66lokaal.nl
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