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Beste democraat,  

  

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.  
 

Verslag ARV, 23 november 2019 
Op zaterdag 23 november j.l. werd de ARV gehouden. Lees het verslag hier. 

 

Evaluatie PS2019 
Op de ARV heeft de Evaluatiecommissie PS2019 haar bevindingen gepresenteerd en toegelicht. Je 
vindt de rapportage op onze site. 
Het bestuur gaat met de bevindingen aan de slag en zal op een komende ARV discussiepunten en 
besluitvormingsvoorstellen die daaruit voortkomen voorleggen aan de leden. 
Voor vragen of een nadere toelichting op de rapportage kan contact worden opgenomen met Pepijn 
Vemer, voorzitter van de Evaluatiecommissie. 

 

 

Niet vergeten: 11 december Kerstdiner voor jonge 
leden 
Op vrijdag 11 december om 19.00 uur organiseren Romy Dekker en 
Dennis Klingenberg een kerstdiner voor jonge leden van D66 en de JD in 
Drenthe.  
De volledige uitnodiging kun je hier downloaden. 
Kom gezellig eten in het Postkantoor in Hoogeveen en meedenken over 
wat jonge leden in Drenthe voor D66 kunnen en willen betekenen!  
Opgave kan via deze aanmeldingslink. 
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Statenlid in beeld 
Op de website van het Drents Parlement stellen zich wekelijks 
Statenleden voor. Zo maakt Drenthe kennis met de 
volksvertegenwoordigers, die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan 
in het Drents parlement. 

Deze week is het de beurt aan Anry Kleine Deters. Aan de hand van vaste vragen krijg je een beeld 
van wat Anry drijft in de politiek. Ook laat ze een stukje van haar creatieve kant zien door het beeld 
wat op de foto staat. Ze zegt hier over: “Tja, ik vertel zelden dat ik beelden maak. Dit beeld ‘dikke 
smok’ heb ik van albast gemaakt. Meestal bepaalt de steen zelf wat het gaat worden, het beeld 
ontstaat vanzelf.” 
Het gehele interview is te lezen op www.drentsparlement.nl. 

 

 

Bericht van de voorzitter 
Democraten, 
  
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik jullie mede te delen dat ik 
afgelopen dinsdag, tijdens de bestuursvergadering van D66 Drenthe, het 
bericht kreeg dat de fractie van D66 Assen mij heeft voorgedragen als 

kandidaat-wethouder in Assen. 
Bestuurlijk rommelt het al enige tijd in Assen. Na het opstappen van de lokale partij PLOP uit het 
College van B&W heeft de informateur/verkenner vorige week geadviseerd om met D66 en SP in 
gesprek te gaan over het vormen van een nieuw College. 
De inhoudelijke collegeonderhandelingen zijn op dit moment in volle gang. Mochten deze tot het 
gewenste resultaat leiden, dan ben ik voornemens dit te combineren met het voorzitterschap van 
de regio. Ik houd jullie op de hoogte. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bob Bergsma 
Voorzitter D66 Drenthe 

 

 

Leergang Politieke Vaardigheden 
In 2020 kan het regiobestuur in samenwerking met het landelijk bureau 
een nieuw opleidingstraject aanbieden.  
Deze Leergang Politieke Vaardigheden is bedoeld voor actieve lokale en 
regionale politici. De verdiepende leergang richt zich o.a. op debatteren, 
het politieke spel, gedachtegoed, leiderschap, integratie en presentatie 

en wordt georganiseerd op vier nog te bepalen zaterdagen in de eigen regio. De kosten voor de 
deelnemer bedragen ca. € 200. 
  

Behoor je tot de doelgroep en heb je interesse om deel te nemen, geef dit dan zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 11 december 2019 door aan het bestuur via bestuur@d66drenthe.nl. Bij voldoende 
belangstelling zet het bestuur zich graag in om deze interessante leergang in onze eigen regio te 
organiseren. 
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Vooraankondiging Campagnemiddag 
Op 8 februari organiseert het regiobestuur een campagnemiddag voor 
campagnecoördinatoren en afdelingsvoorzitters. Doel is te komen tot 
een campagnestrategie die specifiek voor Drenthe is.  
Vanuit het landelijk bureau zal Robbin van Pelt, Verenigingsadviseur 
Campagne & Communicatie, naar Assen komen om ons daarbij te 
ondersteunen. 
Nadere info over locatie en tijdstip volgt, maar reserveer de datum vast 
in je agenda! 

 

Agenda 

• Woensdag 11 december 2019, 19.00 | Kerstdiner jonge leden | Het Postkantoor, 

Hoogeveen | aanmelden 

• Woensdag 8  januari 2020, 19.30 uur | Vergadering Regiobestuur Drenthe 

• Zaterdag 11 januari 2020 | Nieuwjaarsbijeenkomst 

• Woensdag 15 januari 2020, 19.30 uur | (Steun)fractievergadering | Provinciehuis Assen, 

opgave bij fractiemedewerker@d66drenthe.nl. 

• Zaterdag 8 februari 2020 | Campagnebijeenkomst o.l.v. Robbin van Pelt 

• Maandag 10 februari 2020 | Spreek-je-uit-café 'We moeten van het gas af' | Odoorn 

Wil je een ledenactiviteit laten opnemen in de agenda? Stuur dan een mail naar bestuur@d66drenthe.nl. 
 

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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