Bestuursplan 2017
D66 Amsterdam West

Levendige & actieve afdeling
Wij willen een levendige en diverse afdeling, waarin naast politieke meningsvorming, ook ludieke
initiatieven en gezelligheid gestimuleerd worden. Zeker in het jaar voor de verkiezingen
streven we naar meer actieve leden en diversiteit. Dat betekent dat we werk maken van
ledenbinding en een interessant evenementenprogramma neerzetten.

Ledenevenementen, -activatie en diversiteit
●

●

●
●
●

●

●

Wij hebben meer dan 750 leden, waarvan slechts een fractie deelneemt aan evenementen.
Door persoonlijk contact, bijvoorbeeld door te bellen, werken we aan beter inzicht in de leden,
hun ambities en kwaliteiten. Ook zorgt het bestuur voor het goed onderhouden van contact met
de leden via haar sociale mediakanalen.
Wij organiseren regelmatig een Café West. Deze bijeenkomst is bedoeld om politieke thema’s
te verkennen, D66 standpunten te vormen en discussies te voeren over zaken die van belang
voor het stadsdeel en D66 zijn.
Om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling, organiseren regelmatig bijeenkomsten zoals een
Zomerborrel of workshops.
Maandelijks nemen we contact op met nieuwe leden om hen te vragen of en hoe ze betrokken
willen worden bij de afdeling en hen uit te nodigen voor nieuwe bijeenkomsten.
Wij helpen leden in West actief worden binnen de deelafdeling of in een van de vele andere
gremia van D66 Amsterdam, zoals kennisgroepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar
diversiteit. Wij werken nauw samen met de Permanente Talentcommissie van de centrale stad.
Minimaal tweemaal per jaar wordt een ALV gehouden. Tijdens de ALV wordt onder andere het
nieuws uit de fractie door de fractie besproken en uitgelegd. De ALV’s worden door de
secretaris voor het gehele jaar gepland, rekening houdend met evenementen,
deelraadsvergaderingen, activiteiten van de afdeling Amsterdam, enz. Van iedere ALV wordt
een beknopt verslag gemaakt, waarin in ieder geval de genomen besluiten vermeld worden.
We streven ernaar om bij elke ALV een ambtsdrager uit West, zoals een raadslid, wethouder of
politiek assistent te vragen om aanwezig te zijn en over hun werk te vertellen. Op deze manier
maken we ook met actieve mensen uit de stad een koppeling.

Bestuur
●

●

●
●

Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven leden: Laura Wytema (voorzitter), Thomas
Hermans (vicevoorzitter politiek), Erwin Daalhuisen (penningmeester), Hans Dijksman
(secretaris), Maartje Oome (communicatie), Martijn de Rooij en Tom Bouma (beiden algemeen
bestuurslid).
Omdat in deze bestuursperiode verschillende bestuursleden vertrekken, en om enthousiaste
leden te activeren, zoeken we actief naar geschikte kandidaten om diverse bestuursfuncties in
de toekomst op te vullen.
Bestuursvergaderingen zijn tweemaal per maand, meestal op de eerste zondag van de maand.
We houden contact met de Amsterdamse afdelingen via functie-overleggen (voorzitters,
penningmeesters, etcetera) en werken samen waar dat nodig en nuttig is.

Financiën
●

●

De inkomsten van de afdeling bestaan uit bijdragen van de afdeling Amsterdam en afdrachten van de
politiek vertegenwoordigers uit stadsdeel West. Een klein deel hiervan kan gedurende het jaar worden
uitgegeven, met name aan activiteiten voor leden en communicatie. Het merendeel wordt gespaard
vooral ten behoeve van de komende verkiezingscampagne voor de gemeenteraad en de
bestuurscommissie.
De controle van de jaarrekening gebeurt door de Kascommissie. Zij voert de controle uit van de
jaarrekening van de afdeling.

Politieke vereniging
Met de grootste fractie in de bestuurscommissie en een dagelijks bestuur onder onze leiding kan
D66 haar stempel drukken op West. Het is primair aan de fractie om deze uitgangspositie te
verzilveren. Het bestuur faciliteert de fractie met kennis en signalen uit de afdeling en
meningsvormende activiteiten zoals politieke cafés. Daarnaast organiseert het bestuur alles
wat samenhangt met de verkiezingen: het programma, deelname, interne verkiezingen,
campagne, etc.
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De vicevoorzitter Politiek woont de fractievergaderingen bij, zorgt voor communicatie tussen
bestuur (indirect leden) en de fractie, vertegenwoordigt inbreng vanuit bestuur (en indirect de
leden) bij de fractie, houdt het functioneren van de fractie in het oog en ondersteunt deze waar
nodig.
Bestuur en fractie trekken samen op in het organiseren van straatspreekuren, die eenmaal per
maand gehouden worden. We willen met de stad in gesprek en vrijwilligers enthousiasmeren
voor (permanent) campagne voeren.
Het bestuur maakt het leden mogelijk hun deskundigheid in dienst van de fractie te stellen en
invloed uit te oefenen op de politiek van D66.
We stimuleren leden om ideeën of initiatieven voor de stadsdeelpolitiek naar voren te brengen,
met de fractie te bespreken en te bekijken of uitvoering wenselijk en mogelijk is.
Wij organiseren politieke cafés rondom actuele politieke thema’s.
De fractie blikt iedere ALV terug en vooruit op behaalde resultaten en ambities.
2017 staat in het teken van de voorbereiding van de verkiezingen. Het bestuur verzorgt alle
formaliteiten die hiermee samenhangen, zoals besluit tot deelname en het proces van interne
verkiezingen. Het exacte plan hangt af van besluitvorming omtrent vernieuwing van het
bestuurlijk stelsel. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en werkt nauw samen met de
centrale stad en andere deelafdelingen.

Samenwerking binnen D66
D66 Amsterdam West is een deelafdeling van D66 Amsterdam. Tijdens het Stadscongres op 25
september hebben de zeven deelafdelingen afgesproken meer samen te werken: kennis en
capaciteit delen, zichtbaarheid vergroten en activiteiten organiseren voor een breder publiek.
Het bestuur van West doet graag mee, en speelt als vertegenwoordiger een van de grotere
afdelingen graag een trekkersrol.

Een aantal afspraken waaraan West zich gecommiteerd heeft:
● Evenementen die door een deelafdeling worden georganiseerd, zijn voor de hele stad. En
worden ook centraal gepromoot. We willen een opkomst van 50 leden, in plaats van 5.
● Ieder (deel)afdelingsbestuur hanteert dezelfde functieprofielen. Zo heeft iedereen een evenknie
in andere deelafdelingsbesturen en in het hoofdbestuur.
● Wij nemen de standaardprofielen van het Landelijk Bureau over: voorzitter, secretaris,
penningmeester, campagne & communicatie, ledenbinding/-werving, talentontwikkeling &
opleidingen, politiek secretaris.
● Ieder jaar wordt één Besturendag georganiseerd, waarop alle besturen bijeenkomen.
● Evenknieën – bestuursleden met dezelfde functie – komen in principe driemaal per jaar bijeen
voor afstemming.
● Informatie wordt gebundeld via een platform gebracht, volgens het principe ‘één vindplaats’. Dit
betekent:
o Eén D66 Amsterdam-website, waarbinnen de deelafdelingen een eigen landingspagina
krijgen.
o Eén evenementenkalender voor alle Amsterdamse D66-activiteiten, georganiseerd door
welke (deel)afdeling of D66-groepering dan ook.
● Eén afdelingsreglement voor D66 Amsterdam. Vrijheden voor deelafdelingen worden apart en
expliciet in het reglement benoemd en apart besloten door deelafdelingen. Deelafdelingen
hebben geen eigen reglement meer.
● Procedures en gedragscodes omtrent verkiezingsdeelname worden opgesteld en
gecoördineerd door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur fungeert als vraagbaak.
● Deelafdelingen kunnen gebruikmaken van elkaars krachten. Bijvoorbeeld door het delen van
commissies als de Lijstadviescommissie.

