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De afdeling 
2016 was voor de afdeling het eerste verkiezingsvrije jaar sinds 2005. We konden 
daardoor mankracht en middelen anders inzetten. We hebben ervoor gekozen om te 
investeren in de partij en haar leden, in de waarden die ons binden, onze wortels in de 
samenleving en de structuren die ons versterken richting de verkiezingen in 2017 en 
2018: we zijn de banden aan gaan halen. 
 
De campagnes 
We prijzen ons gelukkig met een achttal ambassadeurs, die samen met een bestuurslid 
die banden aanhalen en daarmee een lokaal herkenbaar gezicht geven aan de partij. Het 
bestuur heeft er in 2016 op ingezet dat de gesignaleerde lokale problemen goed kunnen 
worden doorgegeven aan fractie, bestuur en ombudsteam. Aan nieuwe leden in de 
afdeling geven we de nodige aandacht, o ook aan partijgenoten die kampen met ziekte of 
het op een andere manier moeilijk hebben. Het permanente campagne team dat bestaat 
uit leden, fractie- en bestuursleden heeft daarbij een organiserende rol gehad. 
We hebben de eerste maand van het verslagjaar met de bereidwillige hulp van een 
partijgenoot in Balk een nieuwjaarsbijeenkomst kunnen organiseren. Met een papieren 
nieuwsbrief, de Rode Raezer houden we contact met onze leden. Op de gebruikelijk wijze 
is de 1-mei viering georganiseerd met een bomenplant in Lemmer en het uitdelen van 
rozen aan partijgenoten van 65 jaar en ouder en werd op 4 mei, dodenherdenking een 
krans gelegd op de oude begraafplaats in Lemmer. 
We organiseerden samen met onze ‘buur’ afdelingen H’veen en SúdWestFryslân een 
speciale bijeenkomst Van Waarde, waarin meer tijd is om met richting genoten te praten 
over diverse onderwerpen. De scheidende directeur van de Wiardi Beckmanstichting 
Monika Sie Dhian Ho is daar aanwezig geweest en de discussie accenten gegeven.  
We organiseerden de gebruikelijke voor- en najaarsbijeenkomst in de laatste week van 
maart en oktober, en de seniorenochtend. 
	
Financiën.	
Door zowel spaarzaam om te gaan met de financiën als door te vragen naar eigen 
bijdrages voor activiteiten is het de afdeling gelukt om binnen de begroting te blijven: Er 
is een klein overschot. Op basis van advies van de vorige kascontrolecommissie wordt dit 
restant toegevoegd aan het kapitaal van de afdeling. De gehele afdracht van de fractie 
wordt toegevoegd aan het Verkiezingsfonds.	
De activiteiten van Van Waarde zijn geheel bekostigd door extra afdracht en eigen 
bijdrages van de leden, waarbij zelfs een zeer klein bedrag over is. Dat bedrag is 
gereserveerd in een fonds voor de bekostiging van de volgende activiteiten van Van 
Waarde in 2017.  


