
Activiteitenoverzicht D66 Leiderdorp-Zoeterwoude 

Bij D66 zijn er vrijwilligers die zich voor langere tijd inzetten voor de 

vereniging, bijvoorbeeld door bestuurslid te zijn van de afdeling. 

Maar er zijn ook vrijwilligers die betrokken zijn bij een bepaald 

project zoals een campagne. Het afdelingsbestuur wil een goede 

balans tussen beide vormen vinden. Met dit activiteitenoverzicht 

kun je zien op welke manieren je je kunt inzetten voor D66 

Leiderdorp-Zoeterwoude. Hopelijk zit er een goede optie voor je tussen! 

Voor informatie kun je contact opnemen met:  

 

Michiel Goossens michielgoossens@d66leiderdorp - 06-44992617 

Linda de Jongh-Langereis linda.dejongh.langereis@d66leiderdorp.nl - 06-27245290  

Harry Vos vosvolbeda@home.nl - 071-2401001 of 06-81091649  

 

Betrokkenheid 

Natuurlijk hebben we verschillende soorten leden. Hoe je dagelijks leven er 

ook uit ziet en wat je reden ook is om lid te zijn van D66, er is altijd een 

manier om je in te zetten voor de afdeling. Bekijk de volgende items en klik 

als je meer informatie wil hebben. Aan het eind is een kleine test 

opgenomen om te bekijken wat voor soort lid je bent. 

 

1. Je wil meedoen 

De leden van D66 vormen het kloppende hart van de vereniging. 

Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Of je nu veel of weinig 

tijd hebt, jouw enthousiasme en inzet worden gewaardeerd! D66 

biedt ieder lid de mogelijkheid om zich in te zetten. Wij willen 

onze leden met hun verjaardag of feestdag een  

originele wenskaart sturen, die gebaseerd is op één van de vijf 

richtingswijzers. Zo’n kaart hebben we alleen nog niet. Je kunt 

ons helpen door een kaart te ontwerpen. Bijvoorbeeld kaarten 

met een  humoristische vorm die Marius van Dokkum gebruikt. 

 

Het afdelingsbestuur bestaat uit 3 personen, maar we willen 

ons bestuur graag uitbreiden met twee functies: 

campagne&communicatie en politiek secretaris. Bovendien legt 

voorzitter Michiel Goossens zijn functie in 2020 neer. Meer 

informatie is te vinden op pagina’s 7, 8 en 9 van ons huishoudelijk reglement. 

 

2. Je wil bijdragen aan een beter Leiderdorp/Zoeterwoude 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Daarom zien we de 

toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn creatief en innovatief. Wij 

staan open voor jouw position paper. Het is een manier om een standpunt 

in te nemen ten aanzien van een bepaalde kwestie. Je brengt informatie 

van buiten naar binnen en je helpt zo ideeën in de raadsfractie en de partij te 

ontwikkelen. De raadsfractie wordt ontlast door op de inhoud te adviseren, zodat de 

Eerst het belangrijkste 
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fractie de tijd heeft om de wijken in te gaan. De opbouw van je position paper of een visie 

is: 

 

 Wat is ons verlangen? Wat is de ideale situatie? Wat zijn onze wensen? 

 Wat zijn onze grootste zorgen? Waar maken we ons druk over? Wat is de 

samenhang? Wat is de context? 

 Wat zijn oplossingsrichtingen? Waar zijn in grote lijnen de oplossingen te vinden? 

Op metaniveau bezien? 

 Wat zijn onze principes bij zoeken van oplossingen en maken van keuzes? Maak 

hierbij gebruik van onze richtingwijzers. Welke uitgangspunten hanteren we?  

 

Vervolgens kun je (samen met een werkgroep) de position paper uitbreiden zodat het in 

een volgende AAV besproken kan worden: 

 Wat zijn de politieke keuzes die we maken? Wat vloeit voort uit de principes en ligt 

ten grondslag aan de concrete maatregelen? 

 Wat zijn de concrete programmapunten die we voorstellen? Wat betekent dit 

praktisch vertaald? Waar stoppen we mee? Waar beginnen we mee? 

 

Een voorbeeld van een door de afdeling besproken position paper is de paper 

Omgevingswet 

 

Met de position paper omgevingswet is het terrein verkend van de in 2021 in werking 

tredende Omgevingswet, die de meest ingrijpende stelselherziening is sinds de 

Grondwet in 1848. Om klaar te zijn voor de problemen van nu en in de toekomst, zoals 

aanpassing aan klimaatverandering, energietransitie, leegstaande winkels, 

krimp of groei van de bevolking en economische ontwikkeling, is regelgeving vereist die 

samenhang benadrukt en snel en flexibel kan inspelen op de initiatieven van burgers en 

bedrijven in de leefomgeving. Participatie, goede rechtsbescherming en oog voor de 

kwaliteit van onze leefomgeving zijn in die regelgeving opgenomen. Wat zijn de politieke 

keuzes die we maken. Een werkgroep bereidt dit voor. Neem contact op met Harry Vos 

071 2401001 of vosvolbeda@home.nl 

 

 

3. Je bent geinteresseerd in politiek 

Gaat je hart sneller kloppen van debatteren? Ben 

je geïnteresseerd in maatschappelijke 

onderwerpen en volg je de politiek op de voet? Ervaar dan zelf hoe het 

er aan toe gaat in de politiek! Je kunt deelnemen aan vergaderingen, 

werkbezoeken, congressen, seminars en workshops bij je in de buurt, of elders in het 

land. Blijf op de hoogte, ga de discussie aan en praat mee over de toekomst. De afdeling 

Leiden kent, net als D66 landelijk, themacommissies die wij aanbevelen. Ook kun je altijd 

een keer een raadsvergadering bijwonen in Leiderdorp of Zoeterwoude en onze 

(burger)raadsleden aanspreken 
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4. Je wil meebepalen 

Je stem telt! Als lid heb je stemrecht en invloed op de koers van 

D66. Onze leden beslissen mee op alle niveaus. Bijvoorbeeld 

door input te leveren voor debatten, mee te discussiëren over 

beleidsthema’s en door standpunten te vormen in onze Algemene 

Afdelingsvergadering over de koers van D66 in Leiderdorp en 

Zoeterwoude. Je stem telt bij de verkiezingen van voorzitters, 

lijsttrekkers en kandidaten. Laat weten wat je belangrijk vindt! 

 

5. Je wil dat D66 nog groter wordt 

Dat willen wij ook. Maar daar hebben we je hulp hard bij nodig! 

Onze leden zijn onze ambassadeurs. Je vertelt mensen in je 

omgeving waarom D66 het waard is om op te stemmen en je 

draagt onze standpunten uit. Je inspireert je vrienden, kennissen 

en familieleden. Je houdt ons scherp en geeft ons feedback, 

online en offline. Je steunt ons. Samen behalen we de komende 

verkiezingen opnieuw mooie uitslagen!  

 

6. Je wil jezelf ontplooien 

Wij nemen je ambities serieus. D66 zet zich in voor onderwijs van 

hoge kwaliteit. Ook binnen de partij investeert D66 in de ontwikkeling 

van talent. Als lid van D66 heb je toegang tot een breed scala aan 

opleidingen, cursussen en trainingen, bijvoorbeeld in het 

sociaalliberaal gedachtegoed.  

Een jaar geleden startte de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden met anderen gezamenlijk de digitale leeromgeving 

voor raadsleden. Deze portaal is voortdurend aangevuld. Benieuwd 

waar inmiddels modules over te vinden zijn?  

 

Je kunt inloggen op deze digitale leeromgeving met de gebruiksnaam 

raadslid/raadsleden.nl en als wachtwoord Welkom&14 

 

7. Je wil onze politici ondersteunen 

Door te focussen op de externe, volksvertegenwoordigende rol 

gemeenteraadsleden vult de fractie beter haar controlerende en 

kaderstellende rol in. De fractie wenst wijkgericht te gaan werken, om: 

 beter in staat te zijn tijdig te weten wat er in elke wijk van 

Leiderdorp speelt 

 ons netwerk in elke wijk te vergroten zodat men zelf de weg vindt naar D66 

 onze zichtbaarheid te vergroten – niet alleen tijdens verkiezingstijd maar doorlopend 

 ons sterker te verbinden per wijk waarbij we zelf een beter beeld krijgen wat de 

impact is op het dagelijks leven van mensen van de keuzes die in de Raad worden 

gemaakt 

 onze kiezers beter te leren kennen en aan ons te binden 

 het draagvlak van onze ideeën te vergroten 
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Wij zoeken leden die met ons de binding met jouw wijk inhoud willen geven. Meld je aan 

bij Harry Vos, vosvolbeda@home.nl 

 

8. Je wil nieuwe mensen leren kennen 

Met je D66 lidmaatschap word je niet alleen lid van de politieke partij op 

landelijk niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Twee keer per 

jaar komen de leden van D66 Leiderdorp/Zoeterwoude bij elkaar voor een 

borrel. Hiervoor ben je natuurlijk van harte uitgenodigd! Kijk in de agenda 

op onze website wanneer de volgende borrel gepland staat. Duurt een 

borrel nog te lang? Je bent ook welkom op een AAV of neem contact op met een van 

onze bestuursleden. Hoe dan ook, er is altijd een moment om mede D66’ers te 

ontmoeten! 

 

9. Je wil D66 financieel ondersteunen 

Als lid betaal je contributie. Je financiële bijdrage vormt een belangrijke 

bron van inkomsten voor D66. Dat geld wordt geïnvesteerd in de partij. 

Bijvoorbeeld door  

trainingen, opleidingen en cursussen aan te bieden aan D66-vertegenwoordigers. Zo 

kunnen ze vol vertrouwen deelnemen aan de politiek. Maar ook voor 

verkiezingscampagnes is geld nodig. Wil je de afdeling extra steunen? We kunnen elke 

bijdrage, groot of klein, goed gebruiken. Een extra bijdrage kun je overmaken naar: NL 

15 RABO 0102 4190 78 ten name van D66 Leiderdorp 

 

10. Je wil op de hoogte blijven 

Als lid blijf je op de hoogte van wat er leeft en speelt binnen en rondom D66 door 

regelmatig de website van de afdeling en de fractie van D66 Leiderdorp of de website 

van Progressief Zoeterwoude te bezoeken. 

Betrokkenheid - Wat voor lid ben je? 

Een kleine test, waar herken jij je het meest in? 
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Sympathisant: Je omarmt het gedachtegoed van D66 Je zou ons mogelijk ook nog wel 

financieel willen steunen ten tijde van bijvoorbeeld campagne maar hebt (nog) geen affiniteit 

met de structuur van de vereniging en het lidmaatschap. 

Donateur: Je besteedt als het ware het werk uit. Je omarmt het gedachtegoed, maar wil zelf 

niet actief worden. Door betaling van je lidmaatschap laat je anderen het werk doen en koop 

je het als het ware af. Je wil niet teveel nieuwsbrieven en andersoortige communicatie en 

‘getrek’ om vooral mee te doen. Dat was immers niet de ‘deal’. 

Klantleden: Je ziet een voordeel in het lidmaatschap. Deze club biedt mij een interessant 

product of dienst tegen een interessante prijs (denk aan anwb-lidmaatschap). Bij D66 

kennen we eigenlijk geen echte klantleden. 

Actieve leden: Je wil actief mee doen, soms voor een korte periode of soms iets langer. Je 

kan ook gemakkelijk weer uit deze cirkel treden, als je je niet gemotiveerd en betrokken 

voelt. 

Eigenaarsleden: Dit zijn de supervrijwilligers, die heel actief zijn, in bestuur en commissies 

zitten en zich echt eigenaar voelen van hun D66 afdeling (of regionaal van hun 

regiobestuur). Deze leden hoef je eigenlijk niet actief te werven, die komen meestal vanzelf 

wel. 

Tot slot 

 

 



We hopen je snel een keer te zien op een borrel of bij een AAV. Als je vragen hebt, neem 

gerust contact op met een van onze bestuursleden. Onze gegevens vind je bovenaan in dit 

docuemt en op onze website.  

Met hartelijke groet, 

Bestuur D66 Leiderdorp/Zoeterwoude 
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