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Ook in het jaar 2021 waren er beperkingen  voor vergaderingen vanwege COVID-19. Gelukkig 
konden een aantal activiteiten met de nodige aanpassingen doorgang vinden. Op 1 januari hadden 
we 239 leden en 40 donateurs. In het jaar werden 2 nieuwe leden bijgeschreven.  
Het bestuur bestond uit 
-Marjo Hartog, secretaris 
-Ronald Huizinga, penningmeester (voor lopende zaken) 
-Michelle Koelewijn, PR 
-Jef Landman, voorzitter 
-Henk Lok, tot 13 maart.  
 
Het jaar 2021 was een redelijk druk jaar vanwege de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart  en 
vooral door de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  

Het bestuur vergaderde op 3 juni, 14 september en 27 oktober. Hierbij was ook steeds een lid van de 
fractie aanwezig. Belangrijke bespreekpunten waren de jaarstukken van 2020, de voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart ’22 en de bespreking van het rapport van de 
selectiecommissie en van het concept verkiezingsprogramma. Elke vergadering werd ook stilgestaan 
bij de moeite om nieuwe kandidaten voor het bestuur te vinden. Bij elke vergadering van de 
gemeenteraad was een bestuurslid aanwezig op de publieke tribune. 

 
Tweemaal is er in de Zuiderzeezaal een Algemene Ledenvergadering gehouden en wel op 21 juni en 
24 november.  
Op 21 juni werden de jaarstukken 2020 besproken en vastgesteld. Er werden een selectiecommissie 
voor de eerste 8 van de lijst en een programmacommissie ingesteld. Na de pauze ontvouwde de 
fractievoorzitter enkele ideeën over de toekomst van het Spuiplein hetgeen een levendige discussie 
opleverde. 
Op 24 november werd het voorstel van het bestuur overeenkomstig het advies van de 
selectiecommissie voor de eerste 8 van de lijst vastgesteld. Het bestuur vroeg en kreeg mandaat de 
nrs. 9 t/m 25 in te vullen. Het concept-verkiezingsprogramma werd besproken en vastgesteld. Gerine 
Hartog deelde mee dat er een campagnecommissie is gevormd. De commissie is reeds begonnen met 
de voorbereiding van een aantal campagne-aktiviteiten. 
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