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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden van Nieuw Elan, 
 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een boeiend en enerverend 2019: 
Met een aantal belangrijke momenten: vaststelling van de nieuwe statuten/HR voor 
Nieuw Elan tijdens ALV op 19 juni 2019 en het 10 jarig NE jubileum feest op 25 
september 2019, met de uitreiking van de eerste Van As Award aan Gerard van As. 
Deze award zal voortaan jaarlijks aan iemand van onze vereniging worden 
overhandigd die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor Alphen aan 
den Rijn. 
Verder zijn er vele interessante politieke kwesties aan de orde geweest; die in de 
media en op Facebook uitgebreid zijn beschreven. 
Eind 2019 heeft Nieuw Elan een aantal informele bijeenkomsten voor leden en 
belangstellenden georganiseerd; waarbij fractieleden, wethouders en bestuursleden 
toelichting hebben gegeven over actuele thema’s. 
 
Met 9 raadsleden en 2 wethouders zullen we de komende 1,5 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 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 2019 
 
Het ledental van de politieke vereniging Nieuw Elan is als volgt: 
 
Per 01-01-2019:    209 leden  
Per 01-01-2020:    204 leden 
 
 
 
BESTUUR 
 
Samenstelling 
 
Aan het begin van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Voorzitter:    Stef Wulff       
Secretaris:    Geja Willems-Deuze   (Afgetreden per 01-09-2019) 
Penningmeester:   Kees Goddrie   
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    Simone Giezen (per 1-10-2019) 
Penningmeester:   Kees Goddrie  
Algemeen bestuurslid:   Harold Simonis       
Algemeen bestuurslid:   Bas Fruman  
  
 
 
De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: 
 
Campagne en activiteitenteam :  Harold Simonis 
 
Social media, Communicatie en        
PR:      Bas Fruman  
 
 
Commissies 
 
Activiteitencommissie 
 
Samenstelling: Harold Simonis, Simone Giezen, Myreille Huinink, Ina de Jong, Jose 
van Hoogstraten en Diny Veenstra. 
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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 tot 01-09-2019, Frans Langerak en 
Robér van Leeuwen  
 
De werkgroep is sinds geruime tijd bezig met de voorbereiding tot het wijzigen van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Dit is een intensief proces geweest. 
 
Doelstellingen daarbij waren 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 
werden ook doorgevoerd.  
 
Op 19 juni 2019 zijn deze officieel vastgesteld in de ALV door de leden. En op 30-07-2019 
zijn deze gepasseerd bij de notaris. 

 
 
Commissie 10 jarig bestaan Nieuw Elan 23-09-2019  
 
De activiteitencommissie heeft een succesvol feest georganiseerd bij Alle Hens 
waarbij de opkomst met ruim 70 leden succesvol was.  
 
Er is op deze avond een nieuwe traditie in het leven geroepen “De van As award” 
Deze is voor de eerste keer uitgereikt aan Gerard van As deze zal Award zal hij eind 
2020 door gaan geven aan de persoon die zich 100% heeft ingezet voor Nieuw Elan. 
 
Op naar de volgende 10 jaar. Graag wil ik de Leden bedanken voor de inzet. 
 
Werkgroep Verkiezings regelement 
 
Samenstelling: Stef Wulff, Peter Versteeg, Frans Langerak en Robér van Leeuwen 
 
Deze werkgroep zal in jan 2020 starten met het aanpassen van het Verkiezings 
regelement 
 



 

  

 6 

 
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. 
 
 
BESTUURSPORTEFEUILLES 
 
Activiteiten  
 
Harold Simonis, portefeuillehouder Activiteiten 
 
Campagne   
 
Stilte voor de storm 
Na een succesvolle campagne, volgde een oorverdovende stilte, wat natuurlijk niet 
zo gek is. 2022 is nog ver weg, Mondjes maat gaat de campagne weer opstarten, 
waarbij net zoals in 2018 de persoon achter de verkiesbare kandidaten centraal staat. 
En natuurlijk de behaalde successen van nieuw Elan onder de aandacht gebracht 
worden. 
 

Harold Simonis, portefeuillehouder Campagne 
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Social media, Communicatie, PR  
 
De nieuwe website die In de zomer van 2017 gelanceerd werd is ook in 2019 goed 
bezocht. Doordat deze gekoppeld staat op de centrale database van Alphen, is het 
nieuws wat wij hebben gepubliceerd en op veel meer plaatsen terecht gekomen dan 
alleen op onze website van Nieuw Elan.  

De website is ook in 2019 optimaal benut voor het 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 2019 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 hebben in 2019 een 
vervolg gekregen. Het doel was om meer zichtbaar te zijn en te blijven, en dat is zeer 
zeker gelukt 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 2019 verder aandacht aan besteed, evenals frequenties 
van gebruik van social media en de inhoud. 

Digitale nieuwsbrief & mailingen 

Op het moment verloopt de input voor de nieuwsbrieven en andere 
informatiestromen via de fractie. In het laatste kwartaal van 2019 is de integratie met 
het bestuur verder doorgevoerd. Doelstelling is meer aansluiting, meer van elkaar te 
weten te komen en daardoor een betere en meer constante berichtgeving.Instagram 
wordt steeds populairder en is in 2019 weer opgepakt, Twitter daalt in populariteit. 

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 is 
gecontinueerd in 2018 en 2019.Het streven naar nieuwe en andere doelgroepen blijft 
op de agenda staan.  

Bas Fruman, portefeuillehouder Social media, Communicatie, PR 
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ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN (ALV’s) 
 
In 2019 zijn er drie ledenvergaderingen uitgeschreven: 

 
28-05-2019 Voorjaars ALV  
19-06-2019 Extra ALV vaststellen van de statuten en Huishoudelijk 

regelement 
10-12-2019 Najaars ALV 
 

 
De ledenvergaderingen zijn gehouden in wijkcentrum Kerk en Zanen. 
 
 
 
DIVERSEN 
 
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.  

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  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
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