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Te bespreken in de ledenvergadering van 26 maart 2015 

 

1. De afdeling 

2014 was een jaar van een nieuw begin voor de afdeling. Met één nieuwe fractie in één 

nieuwe gemeente, en een grotendeels nieuw bestuur, gelukkig met veel bekende 

gezichten. Het bestuur en de fractie wonen zoveel mogelijk elkaars vergaderingen bij om 

op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten. De voortgangsgesprekken met de 

fractieleden zijn in gang gezet. Het bestuur is in 2014 negen maal in vergadering bijeen 

geweest.  

Voor de leden waren er in 2014: drie ledenvergaderingen, een extra bijeenkomst over de 

naamgeving van de gemeente, de traditionele 1 mei viering en een ledendag met TK-lid 

Henk Nijboer. De communicatie met de leden verloopt hoofdzakelijk via de mail, door 

technische problemen functioneerde de website van de afdeling een deel van het jaar 

helaas niet naar behoren. 

 

2. De campagnes 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal leden van de afdeling zich ingezet in 

de afdelingen Súdwest Fryslân en Smallingerland bij gebrek aan verkiezingen in de eigen 

gemeente. Rondom de Europese verkiezingen hebben we als afdeling campagne gevoerd 

middels canvas en  winkelstraat acties in verschillende plaatsen waaronder Oosterzee, 

Sint Nicolaasga, Joure, Lemmer en Balk. Resultaten van de canvas acties zijn middels 

een flyer teruggekoppeld naar de betreffende buurt. De ambities voor een politiek café 

en een actie in de vorm van vrijwilligerswerk zijn niet gerealiseerd. 

 

3. Evaluatiecommissie 

De door de leden gevraagde evaluatiecommissie Gemeenteraadsverkiezingen bestaande 

uit Henk Folmer, Jan de Jong, Anneke de Vries en Dick Sprong, is in 2014 aan de slag 

gegaan en heeft op 9 september direct verslag gedaan aan de leden. De 

evaluatiecommissie heeft de verkiezingsuitslag en campagne geanalyseerd en 10 

concrete aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Deze zijn goed ontvangen door de 

aanwezige leden. Het bestuur gaat met de aanbevelingen aan de slag voor de toekomst.  

 

4. Financiën. 

Het boekjaar kon worden afgesloten met een beperkt positief saldo, dat aan het 

vermogen is toegevoegd. De contributie van de lokale politici is aan het (eigen) 

Verkiezingsfonds toegevoegd. De financiële positie van de afdeling is stabiel, maar 

kwetsbaar: ons kapitaal bij einde boekjaar is groot 1,6 maal het totaal van de uitgaven in 

2014. Om tegenslagen te kunnen keren is verhoging van de reserve tot minimaal 3 maal 

het volumen van de uitgaven nodig. In het boekjaar is de financiële huishouding verder 

vereenvoudigd, waardoor we bij einde boekjaar beschikken over één enkele 

bankrekening wat de transparantie verder bevordert. 

 


