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Jaarverslag van de vereniging Perspectief 21 over het jaar 2017 

 

1. Samenstelling van het bestuur 

Onderstaand vind u de samenstelling van het bestuur van de vereniging, en de 

wijzigingen die in het jaar 2017 hebben plaatsgevonden: 

 

Naam Functie/taak Datum 

aantreden 

Datum 

aftreden 

Els Otterman Voorzitter 2014 Mei 2017 

Alie van Veenendaal Secretaris Nov 2016 - 

Erik Alsema Penningmeester Nov 2014 - 

Vincent Bijlo Bestuurslid 2014 - 

Alex Kaat Voorzitter Mei 2017 - 

Arjen Hussem Bestuurslid Nov 2017 - 

N.B. Voor de datum van aantreden of aftreden van bestuursleden is aangehouden 

wanneer een bestuurslid in de praktijk startte, dan wel stopte, en niet de datum 

waarop de ALV dit formeel bevestigde. 

 

2. Bestuursvergaderingen  

In 2017 zijn tenminste 10 bestuursvergaderingen gehouden, meestal maandelijks 

met uitzondering van de maand augustus. 

In de periode oktober en november zijn enkele ingelaste bestuursvergaderingen 

gehouden in verband met de voorbereiding op de verkiezingen. 

De fractie voorzitter en de P21 wethouder hebben enkele keren vergaderingen van 

het bestuur bijgewoond. Vice versa heeft het bestuur een aantal vergaderingen van 

de P21 fractie en van de gemeenteraad bijgewoond.  

 

3. Ledenvergaderingen  

Op 19 april vond een Algemene Ledenvergadering plaats, waarin ter vaststelling 

waren de nieuwe benoemingen in het bestuur (Arjen Hussem en Alie van 

Veenendaal) en het financieel jaarverslag. Tijdens de vergadering werden tevens  de 

kandidatencommissie, de programmacommissie en de campagnecommissie 

geïnstalleerd ter voorbereiding van de verkiezingen van maart 2018. 

Op 15 november is een ledenvergadering gehouden die vooral was gewijd aan het 

verkiezingsprogramma.  
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4. Organisatie van de vereniging  

Op 1 jan 2017 had de vereniging  153 leden, op 31 december was dit gedaald tot 

166. In 2017 van of naar Bunnik verhuisde leden van Gl of PvdA zijn hier in 

verwerkt. 

Het bestuur heeft een nieuw logo laten ontwerpen als opmaat voor de campagne. 

Uit een 30-tal inzendingen via een open competitie werd uiteindelijk één ontwerp 

gekozen. Tevens is besloten om de naam van de  partij te wijzigen in P21 in plaats 

van Perspectief 21. De statutaire naam blijft ongewijzigd: Perspectief 21. 

 

 

5. Deelname aan verkiezingen  

Er zijn 3 commissies gevormd ter voorbereiding van de verkiezingen: 

1. de programmacommissie, deze heeft het verkiezingsprogramma opgesteld. 

Leden waren: Wypke Zuidweg, Cor van den Bergh, Yvon Hoogendijk, Martien 

Das, Alex Kaat, Erik Alsema. De commissie is actief geweest van mei tot oktober 

2017. 

2. De kandidatencommissie, deze heeft kandidaten voor de kieslijst gezocht en 

geselecteerd. Leden waren: Arjen Hussem, Vincent Bijlo, Thea Schippers, Dick 

Kaas. De commissie is actief geweest van augustus 2017 tot december 2017. 

3. De campagnecommissie, deze heeft de verkiezingscampagne voorbereid en 

uitgevoerd. Leden waren: Alie van Veenendaal, Vincent Bijlo, Jonna Gjaltema, 

Anne-Ruth Webbink, Erik Alsema en Alex Kaat. De commissie is actief geweest 

van augustus 2017 tot 21 maart 2017 

 

4. Organiseren van politiek debat  

De programmacommissie heeft op 21 september een discussiebijeenkomst 

georganiseerd over het concept verkiezingsprogramma. Hier waren ca. 40 mensen 

aanwezig. 

 

5. Interne en externe communicatie  

- Nieuwsbrieven 

Er zijn ca. 5 nieuwsbrieven digitaal verstuurd aan leden en andere 

geïnteresseerden. 

- Website 

De website is actief bijgehouden met actuele nieuwsberichten en 

aankondigingen. 

 

6. Financieel verslag 

Het financieel verslag over 2017 is hier te vinden. 

http://www.p21.nl/
https://www.p21.nl/anbi/p21-financieel-verslag-2017-def/

