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Jaarverslag 2020  
 

 

 

 

 

 

Regiobestuur D66 Drenthe 

 

Na een prachtige aftrap in de vorm van een nieuwjaarsbijeenkomst met veel leden en veel 

verwachtingen en plannen voor het nieuwe jaar, werd daarentegen al snel duidelijk dat 2020 in 

het teken zou staan van corona. De ARV van maart kon daardoor niet doorgaan. Hierdoor 

duurde het even voordat (her)benoemingen van bestuursleden konden worden voorgelegd aan 

de leden. Via e-voting is Harma van der Roest benoemd tot bestuurslid algemeen en in het 

najaar is Erik Belder tijdens de ARV herbenoemd als penningmeester. Arjen Bosch heeft na 

lang nadenken besloten niet meer door te gaan als lid van het Regiobestuur.  Hij heeft daarvoor 

echter nog een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van het Noordelijk Congres, dat  

uiteindelijk in het najaar ook online plaatsvond. Het is nog niet gelukt om de vacature van 

politiek secretaris weer in te vullen.  

 

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

 voorzitter  Bob Bergsma 

 secretaris  Karin Zwiers 

 penningmeester Erik Belder 

pr & communicatie Frederik van Lookeren Campagne 

 talentontwikkeling Harma van der Roest 

politiek secretaris vacature 

 

Het bestuur is in 2020 tien keer bijeengekomen en in augustus heeft het bestuur - in de 

buitenlucht - een teamdag gehouden.  

 

De algemene regiovergadering (ARV) van het najaar heeft online plaatsgevonden. Verder heeft 

het bestuur de leden in Drenthe regelmatig via de nieuwsbrief geïnformeerd over (online) 

activiteiten in Drenthe en op landelijk niveau. 
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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: 

− Bestuursleden wonen regelmatig de steunfractievergaderingen bij en er is zowel een 

formeel als informeel overleg tussen fractie en bestuur.  

− Bestuursleden nemen deel aan bijeenkomsten van het landelijk bureau, o.a. op het gebied 

van campagne en verkiezingen. 

− Begeleiden van fusietrajecten afdelingen (Zuidwest-Drenthe, Noord- en Midden-Drenthe). 

− Ondersteunen van afdelingsbesturen, o.a. met betrekking tot deelname aan de 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

 

Ledenactiviteiten 

 

In 2020 heeft bestuur mede met de hulp van de leden verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd. In verband met de corona-maatregelen vonden de bijeenkomsten vrijwel 

allemaal online plaats. 

 

januari  

11 Nieuwjaarsbijeenkomst in Westerbork met o.a. een bezoek van Vera Bergkamp, 

informatie over waterstofbedrijf Resato en een ontroerend optreden van het 

New Life Choir. 

februari  

8 Campagnebijeenkomst in Assen Op naar TK2021 met Robbin van Pelt. 

15 Motie-schrijfmiddag in Groningen onder leiding van Arjan de Boer en Wilfried de 

Jong. 

juli  

3 Door de corona-maatregelen kon de jaarlijkse zomerborrel niet doorgaan. Om 

toch met elkaar de zomer in te kunnen luiden, heeft het bestuur een online 

Pubquiz georganiseerd.  

augustus  

29 Samen met de regio's Groningen en Friesland, organiseerde het bestuur een 

zoom-sessie voor de leden om in gesprek te gaan met de kandidaat-lijsttrekkers 

voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. 

oktober  

3 De besturen van Drenthe, Friesland en Groningen, de Jonge Democraten en een 

grote groep vrijwilligers hebben een online Noordelijk Congres vanuit de 

Biotoop in  Haren georganiseerd. 

3 Schrijfsessies voor amendementen op het landelijke concept-

verkiezingsprogramma. 

24 De najaars-ARV werd ook via Zoom gehouden. 

november  

30 Online Q&A met lijsttrekker Sigrid Kaag. 
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Financiën 

 

Ook financieel gezien was 2020 een bijzonder jaar waarbij de uitgaven nog harder terugliepen 

dan de inkomsten. Per saldo bleef er € 753 meer over dan begroot. Het is natuurlijk jammer dat 

dit vooral komt omdat we minder ledenactiviteiten konden ontplooien. Het positieve saldo is 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

Wat ook het vermelden waard is, is dat we als regio € 500 hebben kunnen bijdragen aan de 

organisatie van het succesvolle Noordelijk Congres. Dit bedrag was al gereserveerd voor dit 

doel in 2019 en kwam doordoor niet ten laste van het resultaat over 2020. 

 

Nawoord 
 
2020 was een bizar jaar, waarin we na een geslaagde fysieke nieuwjaarsbijeenkomst en een  

fusiebijeenkomst op Valentijnsdag, waarbij de nieuwe afdeling D66 Zuidwest-Drenthe het licht 

zag, al snel met z’n allen achter het beeldscherm verdwenen. En dat betekende een uitdaging 

voor iedereen. Want D66’ers willen elkaar graag ontmoeten en een goed gesprek voeren. Zo 

goed en kwaad als het kon hebben we invulling gegeven aan het contact met de leden. En ook al 

was het digitaal, het resulteerde in een heel mooi en onderhoudend Noordelijk Congres, een 

mooie samenwerking tussen de regionale D66-afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Daarnaast zijn ook de gesprekken met zes lokale Drentse D66-afdelingen in gang gezet om op 

bestuurlijk niveau samenwerking te realiseren. Maar het was bovenal een jaar waarin we 

vooruit keken naar 2021 met een Tweede Kamerverkiezing in maart en een jaar waarin we in 

de lokale D66-afdelingen voorbereidingen treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

2022. En met  daarbij natuurlijk de uitdrukkelijke wens om elkaar weer eens fysiek te 

ontmoeten, want niemand zit te wachten op nog zo’n Corona jaar… 

 

Bob Bergsma 

Voorzitter 


