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In deze nieuwsbrief: 
Enquête Campagne PS2019 |  Steunfractievergadering | Academie Weekend 2019 | 
Agenda 

 

Beste %%Voornaam%%,  

  

Via de nieuwsbrief Drenthe houden we je graag op de hoogte van het nieuws vanuit de 

Provinciale Statenfractie en het Regiobestuur. Als je vragen hebt, kun je ons altijd bereiken via 

ons mailadres: bestuur@d66drenthe.nl.  
 

 

Enquête Evaluatiecommissie Campagne PS2019 

  

Beste Democraat, 

  

Zoals je wellicht weet, zijn wij door het bestuur van D66 Drenthe gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de 

campagne naar de Provinciale Staten verkiezing afgelopen 20 maart 2019. De evaluatie wordt primair uitgevoerd 

met het doel om te leren van de processen rond PS2019 om daar de eerstvolgende keer ons oordeel mee te 

doen. 

Naast gesprekken met een aantal direct betrokkenen, hebben wij ook een enquête opgesteld voor alle leden van 

D66 Drenthe. We zouden het heel leuk vinden als je jouw gedachten over de aanloop naar de verkiezingen, 

anoniem, met ons zou willen delen. 

  

De enquête kan je hier vinden. Je kan je antwoorden invullen tot en met 30 september. De resultaten, en vooral 

de leerpunten voor de volgende campagne in 2023, zullen worden gedeeld op de najaars-ARV. 

  

Zoals gezegd zijn de antwoorden allemaal anoniem. Wel is het mogelijk om apart je gegevens achter te laten, 

mocht je behoefte hebben om met de evaluatiecommissie rechtstreeks van gedachten te wisselen. Ook dat zal 

natuurlijk anoniem blijven. 

  

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

  

Met vriendelijke groeten, 

Margriet Drijver, Willem Boeke en Pepijn Vemer 
 

mailto:bestuur@d66drenthe.nl
https://survey.d66.nl/index.php?r=survey/index&sid=526487&newtest=Y&lang=nl


 

Steunfractievergadering 11 september 2019 

  

Zoals gemeld in de laatste nieuwsbrief start de Statenfractie D66 in september met (Steun)fractievergaderingen. 

Iedereen is welkom  om mee te denken en mee te praten om onze idealen voor een mooier Drenthe te 

realiseren. De eerste (Steun)fractievergadering is gepland op 11 september, 19.30 – 21.30 uur. De volgende data 

zijn op 23 oktober en op 27 november vanaf 19.30 uur. 

Deze vergaderingen zijn een week voor de commissievergaderingen gepland. Om zeker te weten dat we een 

vergaderruimte met voldoende stoelen reserveren in het provinciehuis  is het aan te bevelen om per mail te 

melden dat je wilt komen aan fractiemedewerker Helma Kiewiet, via het mailadres 

fractiemedewerker@d66drenthe.nl. 
 

 

Academie Weekend Mr. Hans van Mierlo Stichting 

  

Op 23 en 24 november organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting de tweede editie van het Academie 

Weekend. Met colleges en workshops van sprekers uit de wetenschap, politiek en journalistiek krijgen de 

deelnemers de kans zich te verdiepen in verschillende discussies rondom kansengelijkheid vanuit sociaal-liberaal 

perspectief. Klik hier voor meer informatie over de sprekers en aanmeldingsprocedure. Het weekend zal 

plaatsvinden in het Kontakt der Kontinenten-hotel in Soesterberg. Deelname is inclusief overnachting, diner, 

tweemaal lunch en goodiebag. Aanmelden kan tot 14 september. 
 

Agenda 

• Woensdag 11 september 2019, 19.30 uur| (Steun)fractievergadering, 

Provinciehuis Assen, opgave bij fractiemedewerker@d66drenthe.nl. 

• Zaterdag 12 oktober 2019 | Bijeenkomst PS- en gemeenteraadsfracties 

• Zaterdag 9 november 2019, 9.30 uur| Landelijk Congres 110, Breda 

 

Mail ons 
Heb je een vraag ? 
  
Stuur ons een e-mail via bestuur@d66drenthe.nl 
  
Meer D66 
D66 in het land 
  
Thema-afdelingen 
  
Agenda 
  
Vragen? Stuur ons gerust een e-mail via info@d66.nl 
E-mails aanpassen 
Ontvang alleen de mails die jij wilt en personaliseer je voorkeuren. 
  
Pas je voorkeuren als D66-lid aan in MijnD66. Als je geen lid bent kan dat via de website. 

Je krijgt deze mail omdat je voor de D66 afdelingsnieuwsbrief bent ingeschreven met het e-mailadres: %%emailaddress%%.  
Heb je vragen over hoe D66 omgaat met je persoonsgegevens, kijk dan hier.  

Afmelden | Webversie | MijnD66 
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