
 

 1 

Jaarverslag 2019  
 

 

 

 

Inhoud 

Regiobestuur D66 Drenthe ......................................................................................................... 1 

Provinciale Statenverkiezingen 17 maart 2019.......................................................................... 2 

Ledenactiviteiten ........................................................................................................................ 3 

Samenwerking ............................................................................................................................ 3 

Financiën .................................................................................................................................... 4 

Nawoord ..................................................................................................................................... 5 

 

Regiobestuur D66 Drenthe 

 

Aan het begin van 2019 was het regiobestuur nog niet compleet, er was nog geen secretaris 

gevonden. Erik Belder heeft deze taak tijdelijk waargenomen. Daarnaast kondigde de 

voorzitter, Mark Sluiter, zijn vertrek aan in verband met drukke werkzaamheden, die deels in 

het buitenland plaatsvinden. Tot er een nieuwe voorzitter gevonden kon worden, nam Arjen 

Bosch het voorzitterschap tijdelijk waar. Tijdens de ARV van 25 mei 2019 werd Frederik van 

Lookeren Campagne herbenoemd als algemeen bestuurslid en werd Karin Zwiers in het 

bestuur gekozen als secretaris. Voor beide functies waren er geen tegenkandidaten. Voor het 

voorzitterschap meldden zich twee kandidaten: Riek Siertsema en Bob Bergsma. Door middel 

van e-voting hebben de leden Bob Bergsma gekozen als voorzitter van het regiobestuur. Op de 

ARV maakte Heleen van Bruggen bekend dat zij ging stoppen als bestuurslid. 
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In juli heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling een teamdag gehouden om nader kennis te 

maken met elkaar en doelen, ambities en prioriteiten in kaart te brengen. 

 

Aan het einde van het jaar was de samenstelling van het regiobestuur als volgt: 

 voorzitter  Bob Bergsma 

 secretaris  Karin Zwiers 

 penningmeester Erik Belder 

politiek secretaris Arjen Bosch 

pr & communicatie Frederik van Lookeren Campagne 

 

Het bestuur is in 2019 tien keer bijeengekomen. Daarnaast heeft het bestuur in mei en in 

november een algemene regiovergadering (ARV) bijeengeroepen. Ook verzendt het bestuur 

met enige regelmaat een nieuwsbrief naar de leden in Drenthe. 

 

Provinciale Statenverkiezingen 17 maart 2019 

 

 

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de deelname in de provincie aan de Provinciale 

Statenverkiezingen. Hiermee was in 2018 al een start gemaakt met o.a. het instellen van de 

benodigde commissies en het verkiezen van een lijsttrekker (Anry Kleine Deters).  

In de eerste maanden van 2019 is het verkiezingsprogramma afgerond en werd de 

kandidatenlijst bekend.  

 

Voor de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten is veel werk verzet door een enthousiast 

team van kandidaten. In weer en wind stonden ze op markten en pleinen om het publiek te 

overtuigen om op D66 te stemmen. Ook kwam de landelijke campagnebus naar Drenthe toe, 

waarbij de markt in Hoogeveen overspoeld werd door D66-groen. Via de sociale media kon 

Drenthe kennis maken met onze kandidaten.  
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De uitslag van de verkiezingen was een teleurstellening, want D66 haalde twee zetels in de 

Provinciale Staten, een halvering ten opzichte van 2015. De zetels zijn ingenomen door Anry 

Kleine Deters en Henk Pragt. Samen met de enthousiaste steunfractie hebben zij in 2019 toch 

een vliegende start gemaakt in de Provinciale Staten. 

 

Het bestuur heeft in mei 2019 een evaluatiecommissie ingesteld onder voorzitterschap van 

Pepijn Vemer. De rapportage van de commissie is in november op de ARV besproken. In 2020 

gaat het bestuur de bevindingen nader uitwerken.  

 

Ledenactiviteiten 

 

In 2019 heeft bestuur mede met de hulp van de leden verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd. 

 

januari 2019 

Nieuwjaarsbijeenkomst in het Koloniekerkje in Wilhelminaoord. Hierbij was Tweede Kamerlid 

Vera Bergkamp aanwezig en werd het verkiezingsprogramma voor de Provinciale 

Statenverkiezingen overhandigd aan Rob Jetten, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. 

 

maart 2019 

Ledenbijeenkomst ter bespreking van de verkiezingsuitslag.  

 

mei 2019 

ARV in Westervelde met o.a. een toelichting op het traject ‘Sterke afdelingen’ door Lia de 

Ridder, landelijk bestuurslid Vereniging, afdelingen en regio’s.  

 

november 2019 

Themabijeenkomst Duurzaamheid in Hoogeveen met Riek Siertsema over de regionale 

energietransitie (RES). 

 

ARV in het Hunebedcentrum in Borger met o.a. ‘Uit het leven van een (oud-)bestuurder’. 

 

Samenwerking 

 

De bestuursleden zoeken waar mogelijk en nodig steeds de samenwerking met leden, andere 

organen binnen de partij en met externen. Hieraan is o.a. op de volgende wijze gestalte 

gegeven: 

− Arjen Bosch was aanwezig bij het duidingsdebat n.a.v. verkiezingen en bij de installatie van 

de Statenleden. 

− Erik Belder heeft deel uitgemaakt van de evaluatiecommissie PS2019 in Overijssel. 

− Helen van Bruggen heeft deelgenomen aan een landelijke bijeenkomst van de 

talentencommissies. 

− Bob Bergsma onderhoudt contact met afdelingsvoorzitters in Drenthe.  

− Frederik van Lookeren Campagne heeft meegewerkt aan de campagne van Raquel Garcia 

Hermida-Van der Walle. 
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− Op de ARV van mei 2019 is Petra Boelhouwer aangesteld als vertrouwenspersoon. 

− Arjen Bosch en Karin Zwiers hebben deelgenomen aan de landelijke kaderdag voor 

bestuursleden. 

− Bob Bergsma fungeert als voorzitter bij bijeenkomsten tussen Statenfractie en 

gemeenteraadsfracties. 

− Frederik van Lookeren Campagne heeft de website aangepast. 

− Bestuursleden wonen regelmatig de steunfractievergaderingen in het Provinciehuis bij en 

er is zowel een formeel als informeel overlegmoment geweest tussen fractie en bestuur.  

− Bob Bergsma en Karin Zwiers hebben de Scholenreis van Tweede Kamerlid Paul van 

Meenen in Emmen bezocht. 

− Karin Zwiers heeft een bijeenkomst van het Els Borst Netwerk in Drenthe bijgewoond. 

− Het bestuur heeft Thomas Hoekstra, bestuur Jonge Democraten Groningen/Drenthe 

uitgenodigd om een vergadering van het regiobestuur bij te wonen. 

− Karin Zwiers heeft ondersteuning verleend bij de organisatie van een kerstdiner voor jonge 

leden. 

− Arjen Bosch heeft gefungeerd als klankbord tijdens de college-wisseling in de gemeente 

Westerveld. 

− Bob Bergsma en Karin Zwiers hebben initiatief genomen voor de aftrap van de organisatie 

van een noordelijk congres.  

 

Financiën 

 

Door de 4-jaarlijkse Provinciale Statenverkiezingen in 2019 is het ook voor de financiën van de 

regio een belangrijk jaar geweest: dan besteden we namelijk onze gespaarde reserves aan de 

verkiezingscampagne. Het afgelopen jaar was dat een bedrag van € 8.141 en daarmee keurig 

binnen de beschikbare middelen voor dit doel. Hulde aan de campagnecommissie. 

 

Als we naar de andere uitgavenposten kijken, valt er eigenlijk nog maar één op (de overige zijn 

min of meer in lijn met de begroting): tijdens het laatste Congres (110) is het voorstel om 

algemene reserves aangehouden door regio’s en afdelingen deels centraal te beheren 

goedgekeurd. Hoewel de werkelijke afdracht nog niet heeft plaatsgevonden hebben wij wel 

vast een voorziening genomen ter hoogte van onze afdracht (ruim €1.600). Ondanks deze 

afdracht blijft er toch nog bijna €1.000 als algemene reserve voor de regio op de balans staan. 

Een gewijzigd voorstel zal naar verwachting besproken worden tijdens het landelijke 

najaarscongres. 

 

Aan de inkomstenkant hebben we nu te maken met de afdracht van een gehalveerde fractie. 

Het belang hiervan (€1.550 in 2019) komt vooral tot uitdrukking bij de Provinciale Staten 

verkiezingen omdat 80% van deze afdracht hiervoor gereserveerd wordt.  

De financiële bijdragen van landelijk waren in lijn met de verwachtingen op basis van ons (10% 

lager) ledental en de bijdrage voor ‘Activiteiten aan de basis’ (o.a. de Duurzaamheidsdag). 

Een hoogtepunt in 2019 waren de giften die we hebben binnengekregen. Deze stegen van 

€402 in 2018 naar €576 in 2019, o.a. door een royale bijdrage van onze zittende bestuurders 

voor het ‘proostmoment’ tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Koloniekerkje. 
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Als we het resultaat onder de streep schonen voor eenmalige en incidentele uitgaven in 2019 

blijft er een positief bedrag van €55 over (er was een tekort van €450 begroot). 

 

Nawoord 

Namens het regiobestuur wil ik iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan 

activiteiten in 2019 bedanken voor de inzet en betrokkenheid. Het jaar 2019 kenmerkte zich in 

Drenthe door een aantal veranderingen. Zo gingen we in Provinciale Staten terug naar 2 zetels, 

veranderde het regiobestuur van samenstelling en is er een begin gemaakt met het versterken 

van de politieke samenwerking tussen de Provinciale fractie en de gemeenteraadsfracties en 

de bestuurlijke samenwerking tussen lokale afdelingen. Op regionaal niveau zijn de eerste 

stappen gezet om in 2020 een regiocongres Noord Nederland te organiseren. Het 

enthousiasme van het team rond de Statenfractie en de nieuwe samenwerkingsimpuls beloven 

veel goeds voor 2020.  Een jaar dat naar verwachting verkiezingsloos zal zijn en volop ruimte 

biedt om ons verder voor te bereiden op de landelijke verkiezingen in 2021 en de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Samen met de leden zal het regiobestuur zich inzetten 

om in 2020 het D66 geluid in Drenthe verder invulling te geven en uit te dragen! 

 

Bob Bergsma 

Voorzitter D66 Drenthe   


