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INLEIDING  
 
Beste Nieuw Elan-leden, 
 
Het is alweer mei 2017. Als nieuw bestuur kunnen we terugkijken op een bijzonder 
geslaagd 2016. 
Met vooral vele hoogtepunten voor Nieuw Elan. Bijna wekelijks staan we in de lokale 
media met geboekte resultaten en evenementen die door Nieuw Elan zijn 
georganiseerd. 
De samenwerking tussen bestuur, fractie en wethouder is uitstekend. Dit is echt de 
kracht van Nieuw Elan als grootste lokale politieke partij van Alphen aan den Rijn. 
Belangrijk hierbij is zeker ook de input van onze leden. Zij zorgen voor feedback uit 
alle geledingen van onze samenleving, waarbij alle wijken en kernen van onze 
gemeente zijn vertegenwoordigd! 
Bijzonder is de hoge mate van betrokkenheid van onze leden. Veel mensen 
bezoeken vergaderingen en evenementen. Het is een hechte club van mensen die 
allen de uitgangspunten van Nieuw Elan onderschrijven. 
Het bestuur voelt zich gesteund in zijn beleid door een toenemend ledenbestand. Het 
ledenaantal is met 25% gegroeid de afgelopen 6 maanden! 
We zijn op dit moment druk bezig met alle voorbereidingen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018:  gesprekken met kandidaten voor 
de kieslijst, actieplan voor campagne, verkiezingsprogramma etc. 
Nieuw Elan heeft de ambitie om de grootste politieke partij van Alphen aan den Rijn 
te worden. Daarvoor zullen we zeker nog heel veel werk en inspanningen moeten 
verrichten!  
Dat kan het bestuur niet alleen, dus hopen we op medewerking en inzet van 
iedereen om onze gezamenlijke doelstelling waar te maken! 
 
Namens het bestuur van Nieuw Elan, 
 
Stef Wulff, 
Voorzitter  
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LEDENAANTAL 2016 
 
Het ledental van de politiek vereniging Nieuw Elan is als volgt: 
 
Per 01-01-2016:    125 leden                 
Per 31-12-2016:    134 leden 
 
 
BESTUUR 
 
Samenstelling 
 
Aan het begin van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:    Wim Bloothoofd tot 14-01-2016 
Wnd. Voorzitter:   Pieter Smits van 14-01-2016 tot 25-05-2016 
Voorzitter:    Stef Wulff benoemd per 25-05-2016 
Secretaris:    Rob Tesselaar tot 01-08-2016  
     Elisabeth Hunyadi per 01-08-2016 
Penningmeester:   Pieter Smits tot medio september 2016    
Wnd. Penningmeester:   Stef Wulff per medio september 2016 
Algemeen bestuurslid:  Fatima Achahboun 
Algemeen bestuurslid:   Henk Tangerink tot 25-05-2016 
     Harold Simonis per 25-05-2016  
Algemeen bestuurslid:   Bas Fruman per 25-05-2016 
  
  
Aan het eind van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:    Stef Wulff       
Secretaris:    Elisabeth Hunyadi 
Wnd. Penningmeester:  Stef Wulff 
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,       
PR:     Bas Fruman  
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Commissies 
 
Activiteitencommissie: 
Samenstelling: Fatima Achahboun, Evon Zevenbergen, Ben Prins en Ron 
Roggeveen  
 
Verkiezingscommissie: 
Samenstelling: Stef Wulff, Gerard van der Klaauw en André de Jeu 
 
Campagnecommissie: 
Samenstelling: Harold Simonis, Stef Wulff, Gerard van As en André de Jeu 
 
 
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 buurthuis Pluspunt, Avifauna en 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 en sprekersavonden.  
 
 
BESTUURSPORTEFEUILLES 
 
Wijken en kernen/Activiteiten    
 
Wijken en Kernen 
 
In de wijk Ridderveld heb ik als portefeuillehouder Wijken en Kernen onderzoek 
gedaan naar de activiteiten en het ontbreken van ruimtes. 



 
  

 6

Bij Stichting Slimm wat een vrijwilligersorganisatie is, worden regelmatig activiteiten 
voor de buurt georganiseerd. 
Er zijn verschillende vrijwilligersorganisaties die geen locatie hebben en daardoor 
samen met Slimm activiteiten organiseren. 
Dit kan niet en dus voor Nieuw Elan belangrijk om te kijken ook voor de verkiezingen 
hoe wij hier in kunnen helpen. 
Vooral nu het voor de stichting binnenkort gaat ophouden. Zij zitten aan de 
Briljantstraat in een oud schoolgebouw. Tot voor kort hoefden zij minimale 
energiekosten betalen, echter nu is gezegd dat zij het volle pond moeten betalen en 
dat is meer dan € 1250,-. Dit kan de stichting niet betalen en daarmee komt veel 
hulpverlening vanuit de stichting voor de minima in gevaar. Ook voor de buurt, want 
dit betekent dat er alleen al in de Diamantwijk niets meer aan ruimte is waar men 
terecht kan. Dit betekent ook dat verschillende organisaties hun activiteiten niet meer 
kunnen uitvoeren en dus vallen de buurtbewoners, minima en ouderen weer in gat. 
Dit is dus absoluut een aandachtspunt.  
Naast stichting Slimm zit het Buurtbedrijf deze is in beheer van Streetlive.nl. Zij 
vangen de meeste probleemjongeren uit de buurt op. Ook zij worden nauwelijks 
ondersteund door de gemeente en komen hierdoor in de problemen. Omdat de 
problematiek van deze jongeren niet alleen opgelost kan worden door streetlive zelf, 
hebben zij twee jongerenwerkers rondlopen. Uit gesprekken met hen blijkt dat zij het 
niet meer bol kunnen werken door een moeizame samenwerking met de gemeente. 
Vooral de consulenten hebben geen flauw benul van hoe erg sommige jongeren er 
aan toe zijn. Ook dit gaat fout. Hier valt winst te behalen.  
Vanuit het bestuur is dit mij opgevallen en mag hier zeker naar gekeken worden. 
 
 
Activiteiten 
 
Het activiteitenteam van Nieuw Elan is sinds 2014 actief. Het doel van het 
activiteitenteam is om doormiddel van borrels, informatieve bijeenkomsten en 
activiteiten als een BBQ of kerstborrel de samenhang tussen leden te vergroten. 
Voor die tijd waren er veel opmerkingen dat er te weinig contact was tussen leden, 
fractie en bestuur. De enige momenten waren toen de twee ALV’s die werden 
georganiseerd. 
 
Overzicht georganiseerde activiteiten: 

 
12-1-16 Nieuwjaarsreceptie Alphen aan den Rijn-Avifauna: 35-40 

aanwezigen. 
 
19-4-16  Bijeenkomst Zwammerdam-Buurthuis: Nieuw Elan was goed 

vertegenwoordigd. De problemen over het nieuwe buurthuis en 
ook andere problemen werden door de dorpsraad naar voren 
gebracht.  
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14-6-16  Bijeenkomst Boskoop-de Hoek. Inmiddels het tweede bezoek 
aan Boskoop. Ook deze editie was een groot succes.   

 
05-7-16  BBQ Archeon 
 
13-9-16  Koudekerk aan den Rijn-Ridderhof: Zeer succesvolle 

bijeenkomst. Ruim 10 goed voorbereide inwoners gingen in 
gesprek met wethouder van As en fractievoorzitter de Jeu.  

 
Fatima Achahboun, portefeuillehouder Wijken en Kernen/Activiteiten 
 
 
Campagne   
  
Het campagneteam is in voorbereiding voor de verkiezingen van 2018.  
Deze voorbereiding bestaat uit:  

 Het formuleren van een passende pay-off (waar staan we voor als partij). 
 Een opvallende herkenbare concept/vorm voor all de campagne uitingen.  
 Het inkopen en reserveren van advertentie en andere communicatie middelen. 

 
Uitgangspunten voor de campagne zijn de zaken die wij als Nieuw Elan gerealiseerd 
hebben, en zaken waar wij nu en in de toekomst ons voor in willen zetten. 
Natuurlijk blijven we trouw aan ons lokale karakter. 

Harold Simonis, portefeuillehouder Campagne 

  
Social media, Communicatie, PR   
 
Website 
 
3e kwartaal 2016 is het plan opgepakt voor een nieuwe website. Start van de uitrol 
gepland 1 maart 2017, livegang medio '17. De huidige techniek is verouderd. Er is 
een betere structuur gekozen om informatie te kunnen vinden.  
 
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. 
 
Eind 2016 is begonnen met het opzetten van diverse campagnes die gelieerd zijn 
aan: 
 

 Goed gelezen nieuwsberichten extra promoten 
 Kernen als doelgroep beter bereiken via social media kanalen 
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 Nieuwe, andere interessante doelgroepen bereiken via social media (bv. 
jongeren en kernen) 

 Voor content zal gezocht worden naar meer 'unieke' verslaggeving van de 
berichten, denk aan bloggers, vloggers, actieve reacties op berichten en de 
inzet van (korte) video beelden. 

 
De bovenstaande zaken lopen evenwijdig met de planning voor de nieuwe website 
en zijn gepland Q3/Q4 '17 zichtbaar te worden. 
 
Digitale nieuwsbrief & mailingen 
 
Doorlopend zijn er nieuwsbrieven via het huidige emailsysteem verspreid in 2016. De 
benodigde adressenlijsten zijn eind 2016 opgeschoond en zorgen voor een 
transparant overzicht van een actueel ledenlijst en een aparte lijst met adressen van 
personen die affectie hebben met Nieuw Elan, of van belang zijn voor pers- en 
politieke aangelegenheden. 
 
Eind 2016 is besloten om medio 2017 (samen met de website en nieuw 
emailsysteem) de leden frequenter te informeren over activiteiten van het bestuur, of 
andere aangelegenheden om de betrokkenheid van de leden te vergroten. 
 
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. 
 
Er zijn conceptuele plannen opgezet om q3/q4 2017 fysieke campagnes te voeren, 
gericht op nieuwe leden en kiezers. Er is besloten een nauwere samenwerking op te 
starten tussen de verkiezingscommissie en PR/communicatie. 
 
Bas Fruman, portefeuillehouder Social media, Communicatie, PR 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN (ALV’s) 
 
In 2016  zijn er twee ledenvergaderingen uitgeschreven: 

 
25-05-16 de reguliere voorjaarsvergadering + verkiezing voorzitter 

 
22-11-16 de reguliere najaarsvergadering + benoeming lijsttrekker + 

benoeming verkiezingscommissie  
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De ledenvergaderingen zijn gehouden op de locaties: Alfreds en wijkcentrum Kerk en 
Zanen. 
 
 
DIVERSEN 
 
Continue campagne 
 
Door bovengenoemde activiteiten is door de afdeling continue campagne gevoerd. 
 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 
ALV 22-11-16: 
 

 André de Jeu is bij acclamatie benoemd tot lijsttrekker en wordt daarmee  
automatisch op de eerste plaats van de kandidatenlijst geplaatst. Er zijn geen 
tegenkandidaten.  

 Vaststelling en benoeming van de verkiezingscommissie 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
 
ANBI  Fiscaal NR 8212 85609 
 
Activa 

2016 2015 

Banksaldi  
Rekening courant € 6.000 € 4.618 
Spaarrekening € 12.145 € 8.596 

Te ontvangen rente € 22 € 50 

Vooruitbetaalde kosten € 750 
Te ontvangen bijdrage € 675 € 300 

Totalen € 18.842 € 14.314 
 
 
 
Passiva 

2016 2015 

vooruitbetaalde contributies, etc € 975 € 1.845 

te betalen bankkosten € 13 
resultaat  € 6.597 € 2.099 
Reserve € 11.270 € 10.357 

€ 18.842 € 14.314 
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Winst en verlies rekening 
2016 2015 

Inkomsten € 12.856 € 9.420 
  

Kosten:  

bankkosten € 165 € 245 

activiteiten € 1.532 € 692 

bestuur € 1.903 € 3.308 

ledenraad  € 659 € 391 

fractie € 2.000 € 2.685 

overige   

TOTALE Kosten € 6.259 € 7.321 

   

Resultaat € 6.597 € 2.099 
 
 
Balans 

2016 2015 2016 2015 

Banksaldi: 
Vooruitbetaalde 
contributies, etc € 975 € 1.845 

Rekening courant € 6.000 € 4.618 
Spaarrekening € 12.145 € 8.596 

Te ontvangen rente € 22 € 50 
Te betalen 
bankkosten € 13 

Vooruitbetaalde 
kosten € 750 Resultaat  € 6.597 € 2.099 
Te ontvangen 
bijdrage € 675 € 300 Reserve € 11.270 € 10.357 

Totalen € 18.842 € 14.314 € 18.842 € 14.314 
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