Jaarverslag bestuur 2016
STATUS: VOOR TE LEGGEN AAN AAV

Samenstelling bestuur
Op 31 december 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Guido Buys

Voorzitter

Geert Wiers

Penningmeester

Ben van der Aa

Secretaris / Campagnecoördinator

Huib de Korte

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

Emma Laurijssens van Engelenhoven

Bestuurslid Campagne en Communicatie

Eva Laurijsens van Engelenhoven

Bestuurslid Ledenwerving en Ledenbehoud

Marianna van Haastere

Algemeen bestuurslid (Portefeuille Verkiezingen)

Terugblik 2016
Begin 2016 telde D66 Etten-Leur 39 leden. Aan het einde van datzelfde jaar heeft de afdeling na correctie door opzeggingen en
aanmeldingen 54 leden, waarvan 40 leden in de Gemeente Etten-Leur en 14 leden in de Gemeente Moerdijk. Er sprake van een positieve
groei van het aantal leden.
Ook in 2016 heeft de afdeling de “In Gesprek Met”-acties als onderdeel van de Campagne uitgevoerd. De Campagne-actie “Poffertjes met
een praatje” was erg succesvol en werd zowel in “Etten” als in “Leur” gevoerd. In totaal zijn er maar liefst 75 porties poffertjes uitgedeeld
waarbij ook het 50-jarig bestaan van D66-Landelijk werd benoemd.
Voor Moerdijk werd “Tour de Moerdijk” georganiseerd waarbij de bakfiets een fors aantal kilometers werd gebruikt als campagne-tool.
Ons bestuurslid Eva Laurijssens van Engelenhoven hebben wij bereid gevonden de portefeuille Ledenbinding- en Werving op zich te nemen.
Haar initiatieven leveren buitengewoon positieve en constructieve reacties op.
Regelmatig heeft een driehoeksoverleg bestuur, fractie en wethouder plaatsgevonden.
De landelijke congressen en ARV’s worden bezocht en ook daar neemt D66 Etten-Leur/Moerdijk een belangrijke en opvallende plaats in,
“zichtbaar en benaderbaar” zijn wij daarbij positief aanwezig.
Op 13 oktober heeft een themavond plaatsgevonden over Duurzaamheid, deze is tot stand gekomen door een intensieve en buitengewoon
prettige voorbereiding met Ron Dujardin.

Afdelingsvergaderingen
Er zijn twee AAV’s gehouden t.w. op 3 maart in Etten-Leur en op 20 oktober in Zevenbergen (Gemeente Moerdijk).

Communicatie en P.R. (Democrant, website en social media)
Het bestuur hecht veel waarde aan Communicatie en P.R. en volgt de ontwikkelingen wat betreft Social Media op de voet. Het actualiseren
van de Facebook-pagina leverde aanzienlijk meer positieve betrokken reactie’s op. Ook de Democrant is in 2016 7x verschenen.

Regionale Samenwerking
Het afdelingsbestuur is van mening dat door een doeltreffende en effectieve samenwerking met andere afdelingen en regiobestuur,
vergroten van kennis ervaring en talentscouting een absolute must is in een verdere ontwikkeling. Daarom heeft het afdelingsbestuur
deelgenomen aan een op initiatief van het regiobestuur ontwikkelde bestuurdersdag. Onze afdeling werd hier in het zonnetje gezet omdat wij
met de meeste leden aanwezig waren.
Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de afdelingen Breda, Roosendaal.

Verkiezingen 2018
Het bestuur onderkent het belang van een tijdige voorbereiding met betrekking tot de verkiezingen en heeft daartoe in 2016 de eerste
stappen gemaakt met inventariseren en plannen van activiteiten. Het bestuur dankt iedereen voor hun inbreng en enthousiasme in het
afgelopen jaar.

Maart 2017
Ben van der Aa
Secretaris / Campagnecoördinator

