
Toekomst van 
D66 Zeeland 
voorstel bestuur 



• Sterkere aanwezigheid en profilering van D66 in Zeeland 

• Meer en meer betrokken leden 

• Meer eenduidigheid in politieke standpunten 

• Efficiëntere inzet van tijd van vrijwilligers

Wat willen we?



Regio Zeeland
1. afdeling Walcheren
2. afdeling Oosterschelderegio
3. afdeling Zeeuws-Vlaanderen
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Huidige situatie



Bestuursleden
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Secretaris Politiek
• Ledenbinding 
• Communicatie
• Training & opleiding

• Tevens contactpersoon 
voor een of meerdere 
gemeentes

Nieuwe situatie
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Werkgroepen
• Alle leden kunnen zich aanmelden 

voor een werkgroep
• Iedere werkgroep bevat  

een bestuurslid
• Bestuurslid is niet persé voorzitter

• De locatie van de leden in dit  
voorbeeld is willekeurig gekozen.

Werkgroepen
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(Politiek) overleg met alle fracties in de regio.  
Iedere fractie of actieve werkgroep neemt deel 
aan dit overleg.

Organiseert voor de  
hele afdeling:
• bijeenkomsten
• discussie avonden
• politiek cafe’s
• regiocongressen

Ideeën, voorstellen en 
onderwerpen kunnen 
door iedereen worden 
aangeleverd.

Zorgt met regelmaat 
voor updates via: 
• nieuwsbrieven
• social kanalen
• website(s)

Ondersteunt fractie  
contactpersonen bij  
social strategie, website,  
content maken.

Doet verslag van  
alle activiteiten.

Houden actief contact met leden in het ge-
val van nieuwe leden en vertrekkende leden.
Zoeken actief naar nieuw kader, indien een  
vacature gaat ontstaan.

Wanneer daar aanleiding voor is, kan een tij-
delijke werkgroep samengesteld worden rondom 

een actueel onderwerp.

Organiseert en  
coördineert lokale en 

regionale verkiezingen 
en coördineert  

campagne-activiteiten 
in het geval van 

landelijke verkiezingen.

Oa:

Organiseert oa. de kascommissie na presentatie van het 
MDDUYHUVODJ��HQ�NDQ�DQGHUH�ĆQDQFLOH�]DNHQ�YHUGHU�

uitzoeken en uitwerken wanneer daar 
aanleiding toe is.

Organiseert en coördineert  
trainingen en opleidingen 

in de regio voor  
kennisontwikkeling van  

(actieve) leden.

secretaris

secretaris
politiek

penningmeester

• lijsttrekkersverkiezing
• lijst adviescommissies

Rollen



Belangrijke punten
• Financiën 

• Juridische aspecten



Hoe nu verder?
• Vragen? 

Mail naar voorstel@d66zeeland.nl 

• Online sessie: 

13 mei om 19:30 uur op Jitsi 

• Stemweek: 16 t/m 23 mei

mailto:voorstel@d66zeeland.nl
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