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INLEIDING  
 
Beste Nieuw Elan-leden, 
 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd 2017 en een eerste 
kwartaal 2018. 
Met vooral vele hoogtepunten voor Nieuw Elan; naast de reguliere evenementen 
hebben we tijdens de gondelvaart in September 2017 het startschot gegeven voor 
onze campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Met 150 mensen aan boord 
hebben we een geweldig feestje gebouwd; met duizenden applaudisserende  
mensen aan de kant leek het wel of we werden ingehaald als winnaar van de 
Champions League. Het echte werk voor de campagne moest toen nog beginnen; 
Maar achteraf heeft dit evenement ons toch enorm veel positieve energie gegeven!  
Energie die we nodig hadden om onze plannen voor de campagne, kieslijst en 
verkiezingsprogramma vorm te geven. Dit heeft heel veel tijd en inspanningen 
gevraagd van bestuur, leden, vrijwilligers en de kandidaten op de kieslijst. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een historisch en geweldig resultaat: Nieuw Elan heeft 
de verkiezingen met grote cijfers gewonnen en is de grootste politieke partij van 
Alphen aan den Rijn geworden! Met maar liefst 10 raadsleden en 2 wethouders 
zullen we de komende 4 jaar een belangrijke rol gaan vervullen in Alphen aan den 
Rijn.  
Dat betekent ook dat er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders rust: de 
inwoners van Alphen aan den Rijn, die allemaal op ons hebben gestemd, verwachten 
wat van ons! 
We zullen vooral zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk moeten zijn: om de belangen 
van onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 
De gemeente Alphen aan den Rijn is met haar wijken en kernen heel divers; we 
zullen dan ook in alle geledingen, wijken en kernen actief moeten zijn. 
Met 10 raadsleden en 2 wethouders heeft Nieuw Elan een groot team die dit zal 
gaan realiseren. 
Daarnaast zal het bestuur van de vereniging zich de komende jaren inzetten om 
onze partij verder te laten groeien; met nog meer leden, meer activiteiten en 
verbinding met de inwoners van Alphen aan den Rijn. 
 
Tenslotte, wil ik iedereen enorm bedanken voor de inzet en bijdrage de afgelopen tijd: 
waardoor Nieuw Elan de grootste politieke partij van Alphen aan den Rijn is 
geworden! 
Dat hebben we met z’n allen gedaan: in teamverband, trots, verbonden en 
vastberaden. 
Laten we dat vasthouden, zodat we over 4 jaar weer de grootste partij zullen zijn! 
Maar vooral groots in daden en resultaat: voor alle inwoners van Alphen aan den Rijn. 
Lokale daadkracht is ons motto! 
 
Namens het bestuur van Nieuw Elan, 
Stef Wulff, voorzitter 
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BESTUUR 
 
Samenstelling 
 
Aan het begin van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:    Stef Wulff 
Secretaris a.i.:   Geja Willems tot 31-05-2017 
Secretaris:    Geja Willems per 31-05-2017 
Wnd. Penningmeester:   Stef Wulff tot 06-07-2017 
Penningmeester:   Kees Goddrie per 06-07-2017 
Algemeen bestuurslid:  Fatima Achahboun 
Algemeen bestuurslid:   Harold Simonis       
Algemeen bestuurslid:   Bas Fruman  
   
Aan het eind van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:    Stef Wulff       
Secretaris:    Geja Willems 
Penningmeester:   Kees Goddrie 
Algemeen bestuurslid:  Fatima Achahboun 
Algemeen bestuurslid:  Harold Simonis 
Algemeen bestuurslid:  Bas Fruman   
  
De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: 
 
Wijken en Kernen/Activiteiten:  Fatima Achahboun 
Campagne:    Harold Simonis 
Social media, Communicatie en        
PR:     Bas Fruman  
 
 
Commissies 
 
Activiteitencommissie: 
Samenstelling: Fatima Achahboun, Evon Zevenbergen, Ben Prins, Ron Roggeveen, 
Simone Giezen, Lisette Goddrie en Diana Talens 
 
Verkiezingscommissie: 
Samenstelling: Stef Wulff, Gerard van der Klaauw en André de Jeu 
 
Campagnecommissie: 
Samenstelling: Gerard van As (campagneleider), Harold Simonis, Stef Wulff, André 
de Jeu en Evon Zevenbergen 
 



 

  

 5

Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur is elke maand, één keer in vergadering bijeen geweest.  
De fractievoorzitter woonde één keer een vergadering bij. De voorzitter woonde één 
keer een fractievergaderingen bij. 
Het bestuur vergaderde in wijkcentrum Kerk en Zanen. 
 
 
Bestuur-fractievergadering 
 
Er is geen gezamenlijk bestuur-fractie overleg geweest. Voldoende contact 
momenten maakte dit overbodig. 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Bestuursleden hebben onderstaande bijeenkomsten bijgewoond: 
 
Politieke cafés, VOA-bijeenkomsten, VOA-verkiezing ondernemer van het jaar, 
relevante raadsvergaderingen, relevante raadscommissie-vergaderingen, Alphense 
talkshows, sprekersavonden en nieuwjaarsreceptie B&W. 
 
 
Continue campagne 
 
Door de activiteiten van de portefeuillehouders heeft Nieuw Elan continue campagne 
gevoerd. 
 
 
Portefeuille Wijken en Kernen/Activiteiten    
 
Het activiteitenteam mag trots terugkijken op een mooi en actief jaar. In dit jaar zijn 
meerdere activiteiten georganiseerd. De publiekstrekker was zeker de Gondelvaart 
en deze was tevens het startsein voor de verkiezingscampagne. Er is een aantal 
verschuivingen geweest in het aantal vrijwilligers en het activiteitenteam heeft mee 
mogen denken voor een aantal activiteiten tijdens de verkiezingsperiode. 
 

10 januari  Nieuwjaarsreceptie in Archeon 

14 maart Bijeenkomst in Hazerswoude over onderwerpen vanuit 
Benthuizen en Hazerswoude- Dorp 

10 juni  Nieuw Elan kraam op braderie Koudekerk 
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4 juli   Seizoen afsluiting: BBQ bij Trots 

19 september Gondelvaart  

17 december  Jaarafsluiting: Kerstborrel bij Maggie Blue Winter Fair 
 
 
Fatima Achahboun, portefeuillehouder Wijken en Kernen/Activiteiten 
 
 
Portefeuille Campagne   
 
Het champagneteam is in 2017 bezig geweest met het ontwikkelen van een 
campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
Zowel in print, digitaal als in film is er een pakkend beeld/tekst concept ontwikkeld. 
De basis is: wat heeft Nieuw Elan de afgelopen verkiezingsperiode bereikt en wat is 
de visie voor de komende vier jaar. 
Deze campagne zal vorm gegeven worden in korte teksten en in onze opvallende 
huisstijl kleuren. 
  
De pay off die gekozen is: Nieuw Elan voor lokale daadkracht. 
  
Verder zullen de kandidaten verschillende middelen (zoals folders en kaartjes) 
aangereikt krijgen met ruimte om hun specifieke kijk op een bepaald onderwerp 
kenbaar te maken en zich zo te kunnen profileren. 
De daadkracht van onze kandidaten moet door deze aanpak nadrukkelijk aanwezig 
zijn. 
  
De middelen die wij voor deze campagne in zullen zetten zijn: 
De website, advertenties in huis aan huis en regionale kranten, folders, kaartjes, 
social media, blow up zeilen, Hoffman borden regionale tv, testimoniale, digitale 
billboards, bijeenkomsten, redactionele artikelen, posters, film en natuurlijk het 
enthousiasme van onze leden. 
 
 Harold Simonis, portefeuillehouder Campagne 
  
 
Portefeuille Social media, Communicatie, PR   
 
Website 
 
In de zomer van 2017 is de nieuwe website gelanceerd. Doordat deze gekoppeld 
staat op de centrale database van Alphen, is het nieuws wat wij hebben gepubliceerd 
op veel meer plaatsen terecht gekomen dan alleen op onze website van Nieuw Elan. 
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De bezoekersaantallen zijn ook meer dan verdubbeld t.o.v. de campagne periode in 
2013. 
Facebook heeft een grote rol gespeeld in 2017 en vooral ook begin 2018 naar de 
aanloop van de verkiezingen. Door samenwerkingen met lokale nieuws platformen 
(onder andere Alphens.nl), is er een maximale exposure gerealiseerd. 
Doordat het aantal leden enorm is toegenomen zijn er plannen om op de website ook 
een automatische incasso in te gaan bouwen.  
 
De website zal ook in 2018 optimaal benut blijven voor plaatsen van nieuws en 
activiteiten. Deze komen geautomatiseerd op diverse andere websites terecht, 
afhankelijk van interessegebied, locatie of (publiek) persoon. Hierdoor zal Nieuw Elan 
ook in 2018 onder de aandacht blijven bij onze inwoners van Alphen aan den Rijn. 
 

Facebook/twitter &campagnes 

De berichtgeving wordt verzorgd vanuit informatie uit de fractie. In 2016 is het plan 
ontstaan om meer en andere informatie te kunnen delen via social media. Met name 
ter ondersteuning van de verkiezingscampagne. Deze lijn is doorgezet in 2017 en 
vindt ook zijn vervolg in 2018. 

Gesegmenteerd doelgroepen bereiken via socialmedia kan worden verbeterd is een 
conclusie in 2017. Hier wordt in 2018 verder aandacht aan besteed, evenals 
frequenties van gebruik van socialmedia en de inhoud. 

Digitale nieuwsbrief & mailingen 

Doorlopend zijn er nieuwsbrieven via het huidige emailsysteem verspreid in 2017. 
Het nieuwe email systeem is actief in gebruik, echter willen we in 2018 streven naar 
een meer eenduidige vorm qua communicatie. Een content kalender zal hier aan bij 
moeten dragen. Op het moment van schrijven van dit verslag, hebben wij inmiddels 
de verkiezingen gewonnen. Een vervolg op de campagnes, gestart eind 2017, is 
logisch en moet in continuïteit zorgen voor een informatie stroom die de leden blijft 
betrekken bij de partij. 

Ledenwerving 

Samenwerking PR en activiteitencommissie: Besloten is om frequenter verschillende 
bijeenkomsten te organiseren op verschillende plaatsen. Daarbij breder inzetten van 
communicatiekanalen in samenwerking tussen PR en activiteitencommissie met als 
doel meer bekendheid te geven aan activiteiten. Deze lijn is ingezet in 2017 en zal 
worden gecontinueerd in 2018.Het streven naar nieuwe en andere doelgroepen blijft 
op de agenda staan. Daar kunnen nieuwe leden geworven worden, ook in 2018. 

Bas Fruman, portefeuillehouder Social media, Communicatie, PR 
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ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN (ALV’s) 
 
In 2017 zijn er drie ledenvergaderingen uitgeschreven: 

 
31-05-2017 de reguliere voorjaarsvergadering  

 
13-11-2017 de reguliere najaarsvergadering 

vaststellen programma 2018-2022 
 
21-12-2017   extra vergadering 

vaststellen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21-03-2018 

 
De ledenvergaderingen zijn gehouden in wijkcentrum Kerk en Zanen. 
 
 
 
 



 

  

 9

DIVERSEN 
 
Ledenaantal 2017 
 
Het ledental van de politieke vereniging Nieuw Elan is als volgt: 
 
Per 01-01-2017:    134 leden                 
Per 31-12-2017:    201 leden (toename van 50%) 
 
 
Programma Nieuw Elan Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 
In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen is door de kiescommissie het 
programma 2018-2022 voorbereid. 
 
Het programma is in de ALV van 13 november met een aantal door leden ingediende 
amendementen vastgesteld. 
 
Voor het programma 2018-2022 hebben alle leden de mogelijkheid gekregen input te 
leveren.  
 
Het campagneteam heeft het plan voor de te voeren campagne opgesteld.  
 
 
Kandidatenlijst Nieuw Elan Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 
In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen is door de kiescommissie de 
kandidatenlijst voorbereid. 
 
Kandidaten en ambassadeurs konden zich aanmelden voor een plaats op de lijst.  
  
De ontwerp kandidatenlijst is door de ALV van 21 december ongewijzigd vastgesteld. 
De vergadering heeft het bestuur gemachtigd om indien er kandidaten uit zouden 
vallen de lijst aan te vullen. 
 
Gerrit Willems heeft voor de eerste 15 kandidaten 3 trainingssessies georganiseerd.  
 
1. Jeu, André de 
2. Hoogenes – van Noort, Petra 
3. As, Gerard van 
4. Heusden, Robin van 
5. Bontekoe, Peter 
6. Goddrie, Lisette 
7. Langerak, Frans 
8. Blom, Robert Jan 
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9. Schotanus, Gert Jan 
10. Zevenbergen, Evon 
11. Vries, Rob de 
12. Uittenbogaart, Niels 
13. Achahboun, Fatima 
14. Kroese, Jan Vic 
15. Helm, Wim van der 
16 Versteeg, Peter 
17. Leeuwen, Rober van 
18. Duyvenvoorde, Arjan van 
19. Schaaij, Charles 
20. Noorlander, Fred 
21. Bosch, Bert 
22. Zee, Vicky van der 
23. Bezemer, Thijs 
24. Meijerink, Marjanne 
25. Deijs, Richard 
26. Van der Meer, Marcel 
27. Groot, Joey de 
28. Rij, Robin van 
29. Willems, Gerrit  
30. Vliet, Emma Bo van 
31. Wijk, Marcel van 
32. Boersma, Paul 
33. Timmermans, Mark 
34. Tupamahu, Leila 
35. Heuvel, Frans van den   
36. Kruyff, Teus de 
37. Beeks, Liesbeth 
38.  Karcen, Ned 
39. Kabalt, Duncan 
40. Roggeveen, Willem  
41. Hassoldt, Willem 
42. Simonis, Harold 
43. Riessen, Pim van 
44. Fruman, Bas 
45. Zijp, Richard 
46. Coronel, Tim 
47. Brussel, Desiree van 
48. Bloothooft, Wim 
49. Bollebakker, Eeg 
50. Wulff, Stef 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
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VERKLARING KASCOMMISSIE 
 
 
 
De kascommissie, bestaande uit de heer W. R. Zijp en de heer G. N.M. van der 
Klaauw verklaren op dinsdag 24 april 2018 de controle van de financiële 
administratie over het boekjaar 2017 te hebben uitgevoerd. 
 
De commissie heeft de administratie in goede orde aangetroffen en geen 
onregelmatigheden aangetroffen.  
 
De commissie komt tot het oordeel dat een adequaat beleid is uitgevoerd ten 
aanzien van inkomsten en uitgaven van de vereniging en dat de jaarrekening 2017 
op een juiste en overzichtelijke wijze is opgesteld. 
 
De Kascommissie stelt dan ook aan de vergadering voor de Balans per 31 december 
2017 en de Winst & Verliesrekening 2017 goed te keuren en het bestuur, en in het 
bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 
beleid over het jaar 2017. 
 
 
 
 
 
 
W.R. Zijp      G.N.M. van der Klaauw  
   
 


