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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Nieuw Elan-leden, 
 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd 2018 en een eerste 
kwartaal 2019. 
Met vooral vele hoogtepunten voor Nieuw Elan; natuurlijk als belangrijkste dat 
Nieuw Elan de grootste politieke partij van Alphen aan den Rijn is geworden!  
Met maar liefst 9 raadsleden en 2 wethouders zullen we de komende 3 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 
veel 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. 
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 steun en bijdrage het afgelopen 
jaar!  
 
Namens het bestuur van Nieuw Elan, 
 
Stef Wulff 
Voorzitter  
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LEDENAANTAL 2018 
 
Het ledental van de politieke vereniging Nieuw Elan is als volgt: 
 
Per 01-01-2018:    201 leden                 
Per 01-01-2019:    209 leden (toename van 4%) 
 
 
BESTUUR 
 
Samenstelling 
 
Aan het begin van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:    Stef Wulff 
Secretaris    Geja Willems-Deuze 
Penningmeester:   Kees Goddrie 
Algemeen bestuurslid:  Fatima Achahboun (tot 08-06-18)  

Harold Simonis neemt per 19-06-18 de portefeuille 
activiteiten over van Fatima)  

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-Deuze 
Penningmeester:   Kees Goddrie 
Algemeen bestuurslid:  Harold Simonis 
Algemeen bestuurslid:  Bas Fruman    
 
 
De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: 
 
Campagne en activiteiten :  Harold Simonis 
 
Social media, Communicatie en        
PR:      Bas Fruman  
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Commissies 
 
Activiteitencommissie 
Samenstelling: Harold Simonis, Robér van Leeuwen, Ben Prins, Simone Giezen  
 
 
Campagnecommissie 
Samenstelling: Gerard van As (campagneleider), Harold Simonis, Stef Wulff, André 
de Jeu en Evon Zevenbergen 
 
Werkgroep nieuw te schrijven Statuten/Huishoudelijk Reglement 
Samenstelling: Stef Wulff, Geja Willems-Deuze, Frans Langerak en Robér van 
Leeuwen  
De werkgroep is gestart in 2017, heeft i.v.m. met de drukte rond de GR verkiezingen 
de werkzaamheden stil gelegd en is in juni 2018 weer aangevangen.  
Doelstellingen daarbij zijn wegwerken van onjuistheden en tegenstrijdigheden, betere 
transparantie in de partij en de zeggenschap van leden. 
Noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van de ANBI status van de vereniging 
worden ook doorgevoerd.  
De presentatie van beide vindt plaats in de voorjaarsvergadering 2019. 
 
Commissie 10 jarig bestaan Nieuw Elan 23-09-2019  
Tijdens de ALV van 20-11-2018 zijn benoemd: Eeg Bollebakker, Wim Bloothoofd en 
Harold Simonis. De commissie is gekoppeld aan de activiteitencommissie. 
 
 
Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur is elke maand, één keer in vergadering bijeen geweest.  
De voorzitter woonde 1 keer een fractievergadering bij. 
Het bestuur vergaderde in wijkcentrum Kerk en Zanen. 
 
 
Bestuur-fractievergadering 
 
Er is geen gezamenlijk bestuur-fractie overleg geweest.  
 
 
Bijeenkomsten 
 
Bestuursleden hebben onderstaande bijeenkomsten bijgewoond: 
 
VOA-bijeenkomsten, VOA-verkiezing ondernemer van het jaar, relevante 
raadsvergaderingen, relevante raadscommissie-vergaderingen, Alphense talkshows, 
sprekersavonden en nieuwjaarsreceptie B&W. 
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BESTUURSPORTEFEUILLES 
 
Activiteiten  

 
* In januari, februari en maart 
 
Bijeenkomsten in Boskoop, Koudekerk en Hazerswoude.  
Deze waren vooral campagne gerelateerd. 

* 18 September 

Gondelvaart 

2018 is een periode geweest waar helaas weinig activiteiten geweest zijn. Enerzijds 
komt dit door het aftasten wat de leden van de fractie aan activiteiten organiseren, en 
wat het bestuur gaat organiseren. Daar zijn nu duidelijke afspraken over gemaakt: de 
fractie organiseert activiteiten die met de kiezers te maken hebben en 
de activiteitencommissie van het bestuur organiseert activiteiten die met de leden te 
maken hebben. Een voorbeeld is de boot met de Gondelvaart. 

De activiteiten commissie heeft ter voorbereiding van het nieuwe jaar een enquête 
rond laten gaan onder de leden om te peilen wat de behoeften zijn. Hiermee gaat de 
commissie graag aan de slag. 

Harold Simonis, portefeuillehouder Activiteiten 
 
Campagne   
 
Je zou het bijna vergeten maar 2018 was ook het jaar van de gemeenteraads  

verkiezingen. 
Nieuw Elan heeft een succesvolle campagne gevoerd met het accent op de persoon 

achter de verkiesbare kandidaten. Zo voerden veel van onze kandidaten een persoonlijke 

campagne in hun eigen omgeving met het accent op wat hen raakt en waar ze zich voor 

in willen zetten. 

Algemeen kunnen we zeggen dat de Campagne goed zichtbaar was in gedrukte en 

digitale media, dit heeft mede bijgedragen aan de fantastisch overwinning. 

Bedankt nog aan alle leden die hier hun steentje hebben bijgedragen. 
  
Harold Simonis, portefeuillehouder Campagne 
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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. 
De bezoekersaantallen zijn ook meer dan verdubbeld t.o.v. de campagne periode in 
2013. 

Facebook heeft een grote rol gespeeld in 2018 en vooral ook begin 2018 na de 
verkiezingen. Door samenwerkingen met lokale nieuws platformen, is er een 
maximale exposure gerealiseerd. 

De website zal ook in 2019-2020 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 is Nieuw Elan 
ook in 2018 onder de aandacht gebleven bij onze inwoners van Alphen aan den Rijn. 
Er is uitgebreid gesproken met de fractie om meer aansluiting te krijgen met 
PR&communicatie. De gesprekken, alsmede de opzet hiervoor krijgen in 2019 een 
vervolg. Het doel is om meer zichtbaar te zijn en te blijven, een gedegen opzet om dit 
in continuïteit te waarborgen. Nog meer naar buiten optreden is een statement, daar 
is de nodig structuur voor nodig. Voor alsnog pakt de fractie dit voorlopig nog zelf op. 

Facebook/twitter/instagram &campagnes 

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

Digitale nieuwsbrief & mailingen 

Doorlopend zijn er nieuwsbrieven via het huidige emailsysteem verspreid in 2017 en 
2018. 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, zijn hierover de 
nodige gesprekken gevoerd met de fractie. 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. 

Instagram wordt steeds populairder en zal in 2019 worden opgepakt. 

Ledenwerving 
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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 is 
gecontinueerd in 2018.Het streven naar nieuwe en andere doelgroepen blijft op de 
agenda staan. Daar kunnen nieuwe leden geworven worden, ook in 2019-2020. 

Om het innen van de contributie (2018) makkelijker en efficiënter in te richten, zal er 
in 2019 worden gekeken naar een andere, betere manier van incasseren. 

Bas Fruman, portefeuillehouder Social media, Communicatie, PR 

 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN (ALV’s) 
 
In 2018 zijn er twee ledenvergaderingen uitgeschreven: 

 
15-05-2018 de reguliere voorjaarsvergadering  

 
20-11-2018 de reguliere najaarsvergadering 
 

 
De ledenvergaderingen zijn gehouden in wijkcentrum Kerk en Zanen. 
 
 
 
DIVERSEN 
 
Continue campagne 
 
Door bovengenoemde activiteiten is door de afdeling continue campagne gevoerd. 
 
Beleidsplan Nieuw Elan 2018-2022 
 
Het beleidsplan 2018-2022 is in de ALV van 20-11-2018 vastgesteld. 
 
 
 
AVG (algemene verordening gegevensbescherming) 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.  

Door de AVG zijn de privacy rechten van mensen versterkt en uitgebreid.  
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Het bestuur heeft zorg gedragen voor een juist privacybeleid opdat de gegevens 
van de leden conform de nieuwe wetgeving worden behandeld.  

Het privacybeleid staat op de website van Nieuw Elan www.nieuwelan.nl  

 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is Nieuw Elan met 10 
zetels de grootste partij van Alphen aan den Rijn geworden. Nieuw Elan levert 2 
wethouders in het college van NE, CDA en GL. 
Voor de onderhandelingen levert NE de formateur. 
 
Door het vertrek van raadslid Bontekoe per 19-11-18 bestaat de fractie thans uit 9 
leden.  
 
Het campagneteam heeft het plan voor de te voeren campagne opgesteld en met 
veel Nieuw Elanners een succesvolle campagne gevoerd.  
 
 
 
 
Hieronder staat de kandidatenlijst waarmee Nieuw Elan de verkiezingen is ingegaan:  
 

http://www.nieuwelan.nl/
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Kandidatenlijst Nieuw Elan Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 

 
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 

9. Schotanus, Gert Jan 

10. Zevenbergen, Evon 

11. Uittenbogaart, Niels 

12. Achahboun ,Fatima 

13. Kroese, Jan Vic 

14. Helm, Wim van der 
15. Versteeg, Peter 
16. Leeuwen, Rober van 
17. Duyvenvoorde , Arjan van 
18. Schaaij, Charles 
19. Noorlander, Fred 

20. Bosch, Bert 
21. Bezemer, Thijs 
22. Meijerink, Marjanne 
23. Deijs, Richard 
24. Van der Meer, Marcel 
25. Groot, Joey de 

26. Rij, Robin van 

27. Willems, Gerrit 
28. Vliet, Emma Bo van 

29. Wijk, Marcel van  

30. Boersma, Paul 
31. Timmermans, Mark 

32. Tupamahu, Leila 

33. Heuvel, Frans van den   
34. Kruyf, Teus de 

35. Karcen, Ned 

36. Kabalt, Duncan 

37. Roggeveen, Willem 

38.  Hassoldt, Willem 

39. Simonis, Harold 

40. Riessen , Pim van 

41. Fruman , Bas 
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42. Zijp, Richard 

43. Coronel, Tim 

44. Brussel, Desiree van 

45. Bloothoofd, Wim 

46. Bollebakker, Eeg 

47. Spaargaren, Jaap 

48. Polychronakis, Anthony 

49. Zee, Vicky van der 
50. Wulff, Stef 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 
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