
Notulen Algemene Regiovergadering 30 mei 2015   Roermond

1. Opening en mededelingen
2. Instellen stemcommissie

3. Voorstellen, amendementen en moties
Geen ingediende stukken.

4. Vragenrondje bestuur
Voorzitter noemt witte vlekken in Provinciale Statenverkiezingen;
Voorzitter oppert instellen bestuurslid fondsenwerving;

5. Terugblik campagne, lessons learned
Eveline Engels en Ferdinand Pleyte blikken terug op de verkiezingscampagne, 
die zich kenmerkte door een late start en waarbij de initiatieven met name 
vanuit de afdelingen zelf kwamen. Met de wetenschap dat op 15 maart 2017 de 
volgende Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden, werd het belang van 
een permanente campagne onderstreept. Het belang van social media wordt 
benadrukt; zo hebben maar 14 afdelingen een eigen facebook pagina, 1 afdeling 
heeft zelfs maar 6 volgers. Daarbij is ook de zichtbaarheid op andere sites (zoals 
bijvoorbeeld de site van Roda JC) van belang. 
De voorbije PS campagne kenmerkte zich door een gebrek aan regie, coördinatie 
en structuur. Weinig promotiemateriaal was voorhanden, waarbij we in schril 
contrast stonden tot sommige andere partijen. Wel was er sprake van een goede 
steun van landelijk; maar liefst 5 maal kwamen landelijke politici naar onze 
provincie.  
Als we een echte politieke partij willen zijn en macht uitoefenen, dan is 
marketing en permanente campagne van essentieel belang.

Vanuit de zaal worden onder meer vragen gesteld over een lijst met 
aanbevelingen, en is er een discussie over hoeveel potentie er onbenut is 
gebleven; hadden we wel of niet nog meer zetels kunnen behalen?!

Voor volgende regiovergadering wordt een plan van aanpak gepresenteerd.
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6. Permanente campagne
Zoals in de zojuist besproken evaluatie van de afgelopen PS campagne al 
benadrukt werd, is een permanente campagne nodig en biedt vele voordelen. 
Ook de kandidaat-voorzitters onderstrepen dit desgevraagd.

7. Update van de fractie
Leon Vaessen schetst het beloop van de start van de nieuwe fractie. Het 
kennismaken en leren kennen van de organisatie en de mensen. Het instellen van
4 commissies en de verdere inrichting van de organisatie, inclusief een 
steunfractie. Er zal wisselend fractievergadering in Maastricht en Venlo 
gehouden worden. Leon concludeert dat D66 een prettige plek in de coalitie 
gevonden heeft.

8. Update van de gedeputeerde
Hans Teunissen blikt ook terug op zijn begin. De interne kennismaking. Zelf legt 
hij een prioriteit bij het leren kennen van de onderwijssector, voor D66 een 
belangrijk veld. Hij benoemt verder dat de PS portefeuille van D66 zeer 
gemêleerd is, hetgeen het (nog) lastig maakt overzicht te krijgen. Hans roept 
ieder D66-lid op niet te schromen persoonlijk contact te zoeken en hem te 
voeden. Hans zal zich inzetten voor een zichtbare aanwezigheid van D66.

9. Jaarrekening 2014 en begroting 2015 inclusief verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft haar werk gedaan, concludeert dat ‘alles klopt’ en
geeft een positief advies af. 
Voortzetting van de kascontrolecommissie door de huidige twee leden wordt 
door de zaal aanvaard.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. De realisatie is in lijn
met de begroting. Verder onderstreept hij het belang dat in de toekomst meer 
geld binnen dient te komen. 
Een oproep om een meerjarenbegroting op te gaan stellen (lopend tot 2018 in 
eersten) wordt door de penningmeester aanvaard, en zal op volgende 
regiovergadering voorgesteld worden.
Nogmaals wordt het belang benadrukt van het instellen van een algemeen 
bestuurslid fondsenwerving. 
De penningmeester wordt decharge verleend.

10. Verkiezing voorzitter van het regiobestuur
Met een ruime meerderheid van stemmen wordt Guido Mertens tot nieuwe 
voorzitter van D66 Limburg gekozen.
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11. Verkiezing algemeen bestuurslid ledenwerving
Gezien de kwaliteiten van beide kandidaten voor deze functie, neemt de zaal in 
meerderheid het voorstel aan beide kandidaten tot bestuurslid te kiezen.
Met meerderheid van stemmen wordt Etienne Mulders tot algemeen bestuurslid 
met de specifieke portefeuille ledenwerving en –binding gekozen.
Rens Raemakers wordt algemeen bestuurslid.

Door de interim-voorzitter worden felicitaties uitgedeeld aan de nieuw 
benoemde PS fractieleden, en  worden de oude fractieleden, en ook de leden van 
de regionale verkiezingscommissie bedankt.

12. Rondvraag
Op 3 juni zal in Utrecht een fondsenwervingsdiner plaats hebben (kosten E 300,- 
pp); aanmelden kan via Ferdinand Pleyte.

13. Sluiting


