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Verslag van de Algemene Afdelingsvergadering D66-
Noordenveld, gehouden op donderdag, 23 april 2009 in de 
Winsinghhof, te Roden 

 
Aanwezig: Dick Andriese, Bert van Schagen, Frederik van Lookeren 
Campagne, Gerbrant Fennema, John Simons, Herman Sips, Karel Stoop en 
Joop Kalb, 

 Afwezig met kennisgeving: Klaske Vogel, Wim Vegt en Aart Verweij 
 
 

1. Welkom en opening 
De voorzitterheet de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Dick 
Andriese en BertSchagen . Dick keert weer terug, na nare ervaringen 
landelijk en plaatselijk. Bert is nieuw lid vanaf jan. 2009; aanvankelijk lid 
van de PvdA maar nu meer geïnspireerd door D66. 
De voorzitter stelt een voorstellingsrondje voor, waarin de andere 
aanwezigen zich kort profileren. Vz. hoopt- met verwijzing naar onze 
vergaderplaats van deze avond- op een vruchtbare vergadering, want “op 
zolder worden goede plannen gesmeed”. 
 

2. Verslag Algemene Afdelings Vergadering 25 november 2008  
Wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

               - N.a.v. de bijlagen over DID merkt John Simons nog op, dat het de makke 
                 van D66 is, dat onze goede dingen zo lastig tot op gemeentelijk niveau 
                 zichtbaar te maken zijn(democratisch handelen, innovatie). 
                 Bij focus op een ander aspect van D66, nl. groen, zou een lijstverbinding  
                 met Groen Links een optie kunnen zijn bij de komende verkiezingen. 

Actielijst:  
1. Gerbrant meldt, dat ook in andere afdelingen van Drenthe D66 enige 
groei vertoont, overigens bij lange na niet in de mate als in West-
Nederland. 
2. Bestuur draagt schrijven van perspectief op D66-ambities in 
Noordenveld over aan de Programma Commissie. 
3. Het plan om een symposium te organiseren over krimp is afgeblazen. 
4. Invullen commissies etc. staat op agenda van heden 
5. Door Frederik van Lookeren is de website geüpdatet.  
Hij zal de communicatieve zaken voor onze afdeling gaan verzorgen. 
Dat wordt zeer op prijs gesteld. 
6. Wijziging bestuurssamenstelling/schema van aftreden: wordt even niet 
opportuun geacht. 
 

3. Mededelingen  
- mededelingen afdelingsbestuur:  
  Ghana werkgroep bestaat 25 jaar/ Gegevens over Regio opgave van J  
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Kaspers worden doorgegeven aan Frederik /  Gemeente Noordenveld 
nodigt uit om op  7,8,9 of 11 mei posters te komen plakken voor de 
Europese verkiezingen. 
- mededelingen uit D66 regiobestuur Drenthe(Gerbrant) 

! Er komt een protocol tbv vertegenwoordiging D66 
in de Raad 

! Alle 12 afdelingen van D66 in Drenthe gaan 
meedoen aan de raadsverkiezingen 2010! 

! Lokaal lidmaatschap kan, maar kan/mag geen 
raadslid wD66 worden 

- overige mededelingen 
Gerbrant en Frederik hebben samen een bezoek gebracht aan D66 
Tynaarlo en kennis uitgewisseld 

 
 4. Voorstel tot deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2010 
     Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard! 

                  Actie: Frederik zal hierover een Persbericht opstellen. 
 

   Over de Verkiezing lijsttrekker wordt voorgesteld om dat te doen tijden  
   een afdelingsvergadering, in september a.s. 
   (OPM. Inmiddels heeft de verkiezingscommissie de procedure gestart voor   
   een schriftelijke stemming) 
   We verkeren in de luxe positie, dat er 2 kandidaten zijn voor het lijst-   
   trekkerschap. Beide heren presenteren zich: 

            
 Gerbrant Fennema, Roderwolde 

Is gehuwd, huisman, 4 zonen. Drijft een kanoverhuurbedrijfje vanuit het  
haventje van Roderwolde. Is bestuurslid van Dorpsbelangen Roderwolde, vz. 
van de Medezeggenschapsraad Openbare basisschool en boekhouder van 
de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Acht scherpere analyse nodig van 
de bevolkingspiramide in Noordenveld. In 2050 is het aantal inwoners >65 
jr. hoger dan 19 %. Dat vraagt specifieke aandacht van D66. 
 
Frederik van Lookeren Campagne, Norg 
Komt al sinds 1959 in Roden, ouders bezaten er een zomerhuisje. Hij komt 
uit Zuid-Holland; werkte de laatste 30 jaar als journalist bij de Haagse 
Courant. De laatste jaren als regioverslaggever. Na reorganisatie vestigde hij 
zich in 2006 in Norg.  
Acht betere analyse woningbehoefte noodzakelijk, die varieert; grote huizen 
gaan leeg. Hij vindt, dat de identiteit van de afzonderlijke dorpen meer 
aandacht verdient. Het gaat niet aan om Roden op te hemelen als centrum 
met nieuw gemeente huis. Ook in Peize en Norg zouden de inwoners terecht 
moeten kunnen voor gewone burgerzaken. Inwoners moeten in eigen dorp 
terecht kunnen voor gewone burgerzaken. Ook pleit hij voor meer 
participatie en minder bestuur door deskundigen. 

  
 Hierop volgt een discussie; punten daaruit: 

" Wat wordt nu het kernthema voor D66 bij de komende verkiezingen? 
! Vertrouw op eigen kracht� } 
! Ondernemerschap stimuleren } 
! Gemeente moet faciliteren }  
! Innovatief zijn } 
! DID toepassen!             

 Verlenen van zorg koppelen aan IC-technologie 
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" Is een lijstverbinding wenselijk? Geen combilijst, wel eventueel 
restzetels delen 

" Groen imago is belangrijk! Een beleid van cradle to cradle  zou mooi 
zijn. Wij moeten trots zijn op ons woonklimaat en rijke natuurlijke 
omgeving 

" Ondernemerschap: Daar kan de gemeente weinig invloed op 
uitoefenen. 

Ter afronding vraagt de voorzitter aan Gerbrant en Frederik om hun 
presentatie in enkele zinnen weer te geven tbv het verslag.  

Actie: Gerbrant en Frederik 
 
 5. Benoeming Verkiezingscommissie (VC). 
     Vergadering gaat akkoord met voorstel om John Simons en Aart Verweij te  
     benoemen in de Verkiezingscommissie 

 
6. Benoeming Programma- en Campagne-Commissie 

     Ter vergadering stellen Frederik van Lookeren Campagne, Gerbrant  
     Fennema en Bert van Schagen zich hiervoor beschikbaar. Zij worden 
              benoemd. 
     De voorzitter doet vervolgens een dringend beroep op alle leden om deze 
              Commissies te ondersteunen bij de activiteiten, die ontplooid zullen gaan  
              worden ten behoeve van de komende verkiezingen. We zullen het geluid  
     van D66 moeten laten horen.   
 
     Besloten wordt om de bewaking van het tijdschema van kandidaatstelling  
              en verkiezing van lijsttrekker en kandidaten,  over te dragen aan de  
     Verkiezingscommissie. 
   

7. Financiële zaken:  
John Simons reikt overzicht uit van de financiële situatie. Jaarrekeningen 
over 2006 en 2007 werden vastgesteld. Die over 2008 niet. Voor 2009 moet 
nog een begroting worden opgemaakt, die is afhankelijk van onze politieke 
strategie.  
- Besloten wordt om voor de activiteiten van de Programma- en Campagne-   
  Commissie een richtbedrag van € 1800, te reserveren. De CC zal een  
  campagnebegroting tot dat bedrag opstellen. 

  - Vergadering stemt ook in met het voorstel om de kascommissie in te 
    stellen voor zowel 2008 als 2009. 

 
  8. Datum volgende vergaderdatum en sluiting. 
    - De volgende afdelingsvergadering zal worden gehouden op 
      Woensdag 16 september a.s. in de Winsinghhof, aanvang 20.00 uur. 

   - De voorzitter dankt de aanwezigen voor de vruchtbare discussies en sluit 
               de vergadering om 22.00 uur 
  

 
Norg, 25 mei 2009 

 
De secretaris,  
 
Joop Kalb, 
 
E-mail: jj.kalb@hetnet.nl  
Tel: 0592-613854 
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