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In 2017 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een
kandidaatstelingscommissie heeft een kandidatenlijst met 28 competente en gemotiveerde
VVD’ers samengesteld en een verkiezingsprogrammacommissie bestaande uit maar liefst 25
vrijwilligers heeft een liberaal en onderscheidend verkiezingsprogramma geschreven.
Daarnaast is het campagneteam aan de slag gegaan met het voorbereiden van de
verkiezingscampagne die uiteindelijk in zetelwinst heeft geleid op 21 maart 2018.
De basis voor deze resultaten zijn niet alleen het resultaat van één jaar hard werken door
verschillende vrijwilligers, maar door het jarenlang werken aan meetbare doelen. In 2015
heeft het bestuur drie lange-termijn doelen opgesteld waaraan jarenlang is gewerkt:
zichtbaarheid van de VVD in Leiden vergroten, meer leden werven en het scouten en
opleiden van talenten. Dit jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen met betrekking tot deze
doelen.

De zichtbaarheid is vergroot door….
▪

▪

▪

Canvasacties in de Leidse wijken. In 2017 zijn er in de wijken Centrum Zuid, Centrum
Noord, Leiden Zuidwest, Merenwijk, Burgermeesterswijk en Roomburg canvasacties
gehouden, waarbij geïnventariseerd is wat er goed gaat en wat er verbeterd kan
worden in de Leidse wijken. Vervolgens heeft de Leidse VVD-fractie of de wethouder
terugkoppeling gegeven aan de bewoners over wat er met deze informatie wordt
gedaan. De canvasacties hebben waardevolle informatie opgeleverd voor de VVDfractie en de zichtbaarheid van de VVD Leiden vergroot.
Ook in 2017 heeft de commissie Media & Communicatie een belangrijke rol gespeeld
in het vergroten van de zichtbaarheid van de VVD Leiden. Dit is gedaan door middel
van een intensieve samenwerking met de fractie en het opzetten van nieuwe
projecten, zoals “VVD Humans” dat meer aandacht geeft aan het liberale verhaal van
leden en andere Leidenaren: met Leidenaren (lid of niet lid) zijn we in gesprek
gegaan om hun verhaal te horen en te kijken wat zij belangrijk vinden voor de stad.
Op deze manier kunnen we nog beter laten zien waar we als VVD Leiden voor staan
en welke onderwerpen wat ons betreft aandacht verdienen.
Om zoveel mogelijk Leidenaren te bereiken, is het gebruik van social media
belangrijk; het belang hiervan neemt alleen maar toe. Was vroeger de website de
meest uitgelezen manier om standpunten toe te lichten, nu zien we een duidelijke
verschuiving naar platforms zoals Facebook. Veel Leidenaren, uit allerlei
leeftijdscategorieën, zijn actief op dit platform en zijn ook geïnteresseerd in politiek
nieuws. Dit is gedaan door middel van korte filmpjes, afbeeldingen, infographics of
animaties. De website is nog steeds in gebruik, maar wordt meer gebruikt voor
achtergrondinformatie dan voor dagelijks nieuws. Het is tegenwoordig
voordehandliggender voor mensen om hun nieuws van sociale media te halen dan
apart naar een website te surfen om nieuws te vergaren. Instagram wordt steeds
meer gebruikt om jongeren aan te spreken, Twitter gebruiken we steeds minder
omdat het medium niet geschikt is om een breed publiek aan te spreken.
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▪

▪

Het budget hebben we gebruikt voor de aankoop van nieuwe materialen t.b.v. het
maken van foto’s en filmpjes en het promoten van specifieke berichten op Facebook.
Ook is er geld uitgetrokken om onze pagina op Facebook te promoten voor een
groter bereik. Het aantal mensen dat onze pagina heeft geliked steeg in 2017 van
595 naar 753 mensen. Verwacht wordt dat deze stijging in 2018 voortgezet zal
worden.
We hebben in 2017 zes politieke cafés georganiseerd; Op 10 januari hadden we een
politiek café over digitalisering en overheid: lekken in gemeentelijke websites,
persoonsgegevens die op een onbeveiligde usb-stick meegaan naar een externe
opdrachtnemer van de gemeente en digi-D (veilig online inloggen bij de overheid).
Onze eigen fractievoorzitter Frederik Zevenbergen (in het dagelijks leven werkzaam
bij Tweakers) en Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé spraken hierover. Op 19 juni
ontvingen we Tweede Kamerlid Sven Koopmans. Net geïnstalleerd als Kamerlid
vertelde hij ons wat hem, als outsider op het Binnenhof (hiervoor was hij
vredesonderhandeling voor de VN in Geneve), in de eerste weken was opgevallen.
Woensdag 5 juli organiseerden we in De Vergulde Kruik een politiek café over de
opbrengst van de Programmacommissie voor het verkiezingsprogramma. Op 4
september hadden we de kersverse dijkgraaf Rogier van de Sande op bezoek met
Tom Leest als avondvoorzitter. Op 30 oktober zaten we in een bomvol Café De
Plantage om samen met de Vrienden van het Singelpark te discussiëren over dit
langste park van Europa dat in Leiden moet ontstaan. Er waren zo’n 60
belangstellenden; ook veel niet-VVD-leden en woonbootbewoners die zorgden voor
een levendige discussie. Op 12 december ontvingen we schrijver Frits van Oosten
die het boek ‘De stad en de wethouder’ schreef over de megalomane Leidse
stadsvernieuwingsplannen in de jaren 70. De avond was niet goed bezocht vanwege
de late aankondiging en gladde wegen; maar degenen die er waren, vonden het een
zeer interessante avond.

Ledenwerving en -behoud…
▪

▪

▪

▪

Tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten, de EL CID, is met een groot
aantal vrijwilligers leden geworven met een kraam op de informatiemarkt. Er is met
aankomende studenten gesproken over hoe de VVD Leiden een aanvulling kan zijn
op het studentenleven.
In 2017 heeft de commissie Activiteiten & Netwerk de jaarlijks terugkomende
activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse zomerborrel en de grachtentocht en
samen met de Commissie Campagne en Ledenwerving, de Ledendag, waarbij een
bezoek werd gebracht aan het Algemeen Secretariaat van de VVD en de Tweede
Kamer. In december heeft de commissie samen met het bestuur voor de vrijwilligers
van de VVD Leiden een bedankborrel georganiseerd voor hun inzet in 2017.
Op initiatief van fractievoorzitter Frederik Zevenbergen organiseerde de Commissie
P&D op 25 oktober een politiek inhoudelijke discussieavond over de gemeentelijke
begroting die later die maand door de raad zou worden besproken en vastgesteld. De
fractie riep leden op met hen die begroting door te akkeren om zo input te krijgen
voor de commissie- en raadsvergaderingen hierover. Zo’n elf leden spraken die
avond met de fractie, wat leidde tot diverse suggesties voor de fractieleden.
Het bestuur heeft de goede gewoonte elk nieuw lid te bellen om hartelijk welkom te
heten in ons netwerk. Dit geldt ook voor leden die vanuit een ander netwerk naar ons
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▪

netwerk overstappen (bijvoorbeeld door verhuizing). Bekende leden die hun
lidmaatschap opzeggen, bellen we ook vaak op om te horen wat de reden van hun
beëindigd lidmaatschap is.
Aan het einde van 2017 was het ledenaantal 314. Een jaar eerder was dat nog 293.
In 2017 is het aantal leden dus met 7,2 procent gestegen.

Talent scouten en opleiden door…
▪

▪

▪

Een Leergang Gemeenteraad te organiseren. Samen met de netwerken Leiderdorp,
Oegstgeest en Kaag en Braassem hebben we een trainingsprogramma
georganiseerd voor leden die overwogen om een politieke functie in de lokale politiek
namens de VVD te bekleden. Het netwerk Leiden had de leidende rol. Tijdens negen
trainingsbijeenkomsten zijn 21 VVD’ers uit deze regio getraind door ervaren trainers
van de Haya van Somerenstichting en actieve politici in de lokale politiek (onder wie
onze eigen toenmalig fractievoorzitter Frederik Zevenbergen). Deelnemers gaven
aan dat hun enthousiasme over het raadslidmaatschap vergroot was door hun
deelname aan de Leergang Gemeenteraad. Acht deelnemers kwamen uit Leiden.
Van hen zijn er vier uiteindelijk op de kandidatenlijst terecht gekomen. Twee van hen
zitten op dit moment namens de VVD in de Leidse gemeenteraad.
Daarnaast hebben we in 2017 nog acht losse trainingen georganiseerd: Liberalisme
III (20 deelnemers), Liberalisme I (20 deelnemers), Discussie I (14 deelnemers),
Gemeentefinanciën: basis (14 deelnemers), Gemeentefinanciën: verdieping (12
deelnemers), Presentatie I (10 deelnemers), Presentatie II (13 deelnemers),
Liberalisme in de praktijk (18 deelnemers).
Het bestuur heeft een talent voorgedragen voor deelname aan de masterclass die de
regio Zuid-Holland in 2017-2018 organiseert. Hij is toegelaten en heeft de
masterclass succesvol afgerond.

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er in 2017 een
verkiezingsprogramma geschreven, een kandidatenlijst opgesteld en voorbereidingen voor
de campagne getroffen.
Verkiezingsprogramma
▪

▪

De Programmacommissie bestond uit een afvaardiging van de Commissie Politiek &
Debat aangevuld met ongeveer 25 leden die zich speciaal voor dit project hebben
opgegeven. De commissie stond onder leiding van Geeske Wildeman. We hebben op
25 januari 2017 een aftrap gedaan voor alle leden en daarna een Nota van
Uitgangspunten geschreven waarbij we als doel stelden dat naast een inhoudelijk
sterk liberaal verkiezingsprogramma we ook zoveel mogelijk met leden, inwoners,
instellingen en ondernemers het verkiezingsprogramma zouden opstellen.
We hebben in april een ledenenquête gehouden en in juni een canvasactie onder
inwoners. We hebben informatie uit eerdere canvasacties verwerkt, informatie
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▪

▪

▪

ingewonnen bij wijkverenigingen, zijn langsgeweest bij diverse belangenverenigingen
en ons oor te luister gelegd op een burgertop.
We hebben gewerkt met vijf werkgroepen die, onder leiding van een coördinator,
bouwstenen hebben aangeleverd voor de uiteindelijke schrijfcommissie. De
schrijfcommissie, bestaande uit Ed Mol, Tom Leest en Rick van Well, hebben samen
met Geeske Wildeman grotendeels in de zomervakantie alle bullits omgeschreven tot
een lopende tekst. Tussentijds en daarna zijn er overleggen gepland met
werkgroepleden, fractieleden en wethouder.
Het is een tijdsintensief proces geweest waar alle leden van de commissie Politiek &
Debat nauw bij betrokken waren, maar het was de moeite waard omdat het zorgde
voor meer ledenparticipatie, bredere kennisverwerking vanuit leden in het
verkiezingsprogramma en minder amendementen. Omdat de commissie P&D ook
verantwoordelijk is voor de politieke cafés, kwamen die activiteiten op een lager pitje
te staan. Dat betekende dat leden die niet actief betrokken waren bij het
verkiezingsprogramma een aantal maanden minder activiteiten ervaarden. Dit is een
verbeterpunt voor de volgende keer.
De commissie P&D heeft een uitgebreide evaluatie geschreven voor het bestuur om
bij het volgende verkiezingsprogramma het nog beter te doen. Ons voorstel is om
een aantal uitgangspunten in werkwijze en aanpak van het verkiezingsprogramma
vast te leggen in het Kaderstellend Advies.

Kandidaatstellingscommissie
▪

Begin 2017 heeft het bestuur middels een vacature zijn leden opgeroepen zich te
melden voor de te benoemen kandidaatstellingscommissie. Gelet op de bepalingen in
het kaderstellend advies heeft het bestuur vijf leden benoemd als lid van de
kandidaatstellingscommissie: Jaap van Oeveren (voorzitter), Arie Roest, Eelco Smit,
Linda van der Voort en Daniël Vossenberg. Na het voeren van uitgebreide
gesprekken met de kandidaten heeft de commissie aan het bestuur een advies
uitgebracht voor de advieslijst. Conform het kaderstellend advies heeft het bestuur dit
advies ongewijzigd overgenomen.

Voorbereidingen verkiezingscampagne
▪

▪

Het bestuur heeft in september 2017 Juliette Gilissen benoemd als campagneleider.
Samen met haar campagneteam heeft zij in het najaar van 2017 voorbereidingen
getroffen voor de te voeren campagne die uiteindelijk zou resulteren in
verkiezingswinst.
De commissie Media & Communicatie heeft plannen gemaakt voor het intensiveren
van
het
social
media
gebruik
tijdens
de
campagne
voor
de
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Deze input is gedeeld met het
campagneteam, die daar dankbaar gebruik van heeft gemaakt.
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In 2017 is er een mutatie geweest in de samenstelling van het bestuur:
▪ Edith Archer-Wijn is in mei tussentijds afgetreden. Zij is opgevolgd door Derk Jan
Verdel, die tijdens de ALV in mei is benoemd tot secretaris.
Op 31
volgt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

december 2017 was de samenstelling van het bestuur en de portefeuilleverdeling als
Lodewijk Wisse (voorzitter)
Geeske Wildeman (vicevoorzitter / Politiek & Debat)
Derk Jan Verdel (secretaris / Activiteiten & Netwerk)
Justin Bergwerff (penningmeester)
Rick van Well (Opleidingen & Talentmanagement)
Christiaan Mulder (Campagne en Ledenwerving)
Arie Roest (Media & Communicatie)

De Algemene Ledenvergaderingen vonden in 2017 plaats op 17 mei, 11 oktober en 15
november. Leden zonder e-mailadres werden per post voor de ALV's uitgenodigd en de
overige leden per e-mail. Het correct verlopen van procedures is door de secretaris bewaakt.
Op de ALV van 17 mei is de voorlopige groslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in
2018 vastgesteld. Het verkiezingsprogramma van de VVD Leiden voor de
Gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld op de ALV van 11 oktober. Op de derde en
laatste ALV van 2017 is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.

Over het boekjaar 2017 is een positief resultaat van € 2.708 gerealiseerd. Aan de
inkomstenkant worden de contributies altijd conservatief geraamd. Deze vielen een stuk
hoger uit dan begroot. Ook is er een positief resultaat op de opleidingen en trainingen.
Normaliter wordt er gestuurd op break-even, maar door een positief resultaat op de leergang
gemeenteraad en de zeer drukbezochte trainingen in het afgelopen jaar is hier een vrij groot
resultaat op geboekt. Hier stond tegenover dat de rentebaten (zoals verwacht wegens de
lage rentestand) een stuk lager uitvielen dan de bankkosten.
Aan de uitgavenkant zijn er op drie posten lichte overschrijdingen. De secretariaats- en
bestuurskosten vielen hoger uit wegens het vergoeden van de VOG's in het kader van de lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lichte overschrijding bij Campagne & Ledenwerving
is veroorzaakt door de hoger dan verwachte kosten bij de deelname aan het PKVV-debat in
de Stadsgehoorzaal, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij Politiek & Debat is er
sprake van een lichte overschrijding, omdat de druk- en opmaakkosten voor het
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen iets hoger uitvielen dan begroot.
Bij de commissies Media & Communicatie en Activiteiten & Netwerk vielen de uitgaven iets
lager uit dan begroot.
Het bestuur van de VVD Leiden constateert met tevredenheid dat ons lokaal netwerk per 31
december 2017 ruim voldoet aan de eis van het hoofdbestuur dat het eigen vermogen
tenminste twee jaren contributieafdracht bedraagt. Het exploitatieresultaat over het boekjaar
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2017 is toegevoegd aan het eigen vermogen en hiermee gereserveerd voor de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
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