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JAARVERSLAG 2015 
In het jaar 2015 stonden voor het gewest twee belangrijke zaken op de rol: de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap (HDSR) en de verdere uitbouw van het gewest als 
partijorgaan. 
De verkiezingen PS en HDSR zijn, naar omstandigheden, goed verlopen. Uiteraard was het jammer 
dat wij 2 zetels zijn teruggegaan in het provinciebestuur en onze oppositierol moeten continueren. 
Wel staat er een sterke fractie die hard aan de slag is gegaan om de doelstellingen van het 
verkiezingsprogramma waar te maken. In HDSR handhaafden wij onze positie en traden wij weer toe 
tot het Dagelijks bestuur. De campagne zelf is vooral gevoerd met digitale media (zoals een 
Facebookpagina en een eigen website. Deze blijken goed te hebben gefunctioneerd, naast het 
onmisbare rechtstreekse contact met kiezers op straat   
De uitbouw van het werk van het gewest is uitgevoerd op basis van het Werkplan 2015, dat tevens 
de basis vormt voor het Werkplan 2016. 
Wij hebben vier gewestelijke afgevaardigdenvergaderingen gehouden: 1 als start van de campagne 
incl. canvasactie in Amersfoort; daarna 3 met een thematische benadering: Van Waarde 
(Veenendaal), participatiewet (Woerden), verdeling woonruimte onder mensen met lage inkomens 
(Zeist). Wij zagen een toenemende belangstelling voor deze bijeenkomsten die een goed platform 
bieden voor de onderlinge contacten. Ook het organiseren in de regio is goed bevallen. Het is een 
extra stimulans voor leden van de afdelingen om een vergadering te bezoeken. 
In de loop van 2015 is een Werkgroep Europa opgericht die als discussieplatform over Europese 
zaken functioneert. Ook was in 2015 het Gewestelijk Adviesorgaan Ouderen actief, zij het dat dit 
orgaan kampte met afnemende bestuurskracht. Het gewestbestuur is overleg gestart met het GAO 
over de toekomststrategie.  
Met enkele uitbreidingen op de aandachtsgebieden Campagne, Scouting en contact met de PS- 
HDSR-fractie is het bestuur eind 2015 voldoende op sterkte. Voor scouting wordt samengewerkt met 
de taakgroep op het partijbureau. 
De jaarrekening over 2015 toonde een positief resultaat van ruim € 12.000, en een vermogen van 
€ 30.000 excl. verkiezingsfonds. Hiermee zijn de reserves meer dan voldoende. In 2016 wordt 
gezocht op welke wijze wij tot een verantwoorde vermindering van de reserves kunnen komen. De 
penningmeester heeft overleg met het partijbureau over versterking van het interne financiële 
toezicht en een beter landelijk financieel beheer. 
Het gewest organiseerde dit jaar voor het eerst een drietal bijeenkomsten in het kader van de ROSA-
leergang. Deze oriëntatiecursus voor partijleden werd tot dusver alleen landelijk aangeboden. Door 



ook regionale sessies te beleggen, kan meer aansluiting worden gevonden bij regionale en lokale 
thema’s. Sytse Koopmans (o.a. oud-raadslid in Utrecht) heeft hier met energie aan gewerkt. De 
opbrengst op korte termijn is een aantal partijleden dat in hun afdeling actief is geworden. 
Het bestuur heeft deelgenomen aan het reguliere overleg in de Verenigingsraad en het 
Gewestvoorzittersoverleg. Hierin is onder andere gesproken over de rol en taakverdeling gewest / 
landelijke partij / afdelingen. Deze discussie zal in 2016 concrete afspraken opleveren. Ook is 
gesproken over o.a. de financiering van partijkantoren. Inmiddels heeft afd. Utrecht gemeld hiervoor 
belangstelling te hebben. 
Al met al is het een levendig jaar geweest, waarin we hard hebben mogen werken en vooruitgang 
mochten boeken.  
 
  
 
 
 


