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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van Nieuw Elan,
Wat een bizar jaar hebben we achter de rug! Een jaar waar de hele wereld op zijn
kop stond en we moesten afwachten wanneer we ons gewone leven weer op kunnen
pakken.
Natuurlijk heeft deze bijzondere tijd ook zijn terugslag op ons bestuursjaar. We zijn
een partij van warme contacten, van één op één gesprekken, onderling met onze
leden of met inwoners van onze gemeente. Helaas hebben we geen bijeenkomsten
kunnen organiseren en heeft U het moeten doen met onze nieuwsbrief.
Ook bij enkele bestuursleden zijn de Covid maatregelen stevig aangekomen, zo
hebben twee bestuursleden hun functie neer moeten leggen omdat zij het te druk
hadden met de dagelijkse taken in hun bedrijf. We willen voorzitter Stephen Wulff en
bestuurslid Bas Fruman bedanken voor hun jarenlange inzet de afgelopen jaren. Ik
neem graag tijdelijk de taak van voorzitter op me. De komende ALV zullen wij U
vragen om een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden welkom te heten.
Ondanks alles hebben onze wethouders en fractie voorzitters mooi werk kunnen
leveren voor de gemeente Alphen aan den Rijn, grote projecten en meer persoonlijke
kleine projecten. Het komende jaar zal in het teken staan van het aanhalen van de
band met onze leden, het winnen van nieuwe leden en we starten met de
communicatie rond de komende verkiezingen.
Wij hopen op U te kunnen rekenen en elkaar in 2021 weer persoonlijk te mogen
ontmoeten.
Namens het bestuur van Nieuw Elan
Harold Simonis
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Ledenaantal 2019
Het ledental van de politieke vereniging Nieuw Elan is als volgt:
Per 01-01-2020:
Per 01-01-2021:

204 leden
211 leden

Bestuur
Samenstelling
Aan het begin van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Stef Wulff
Secretaris:
Simone Giezen
Penningmeester:
Kees Goddrie ( aftredend 01-01-2020)
Algemeen bestuurslid:
Harold Simonis
Algemeen bestuurslid:
Bas Fruman

Aan het eind van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Harold Simonis a.i.
Secretaris
Simone Giezen (Penningmeester a.i.)
Penningmeester:
Vacant
Algemeen bestuurslid:
Vacant
Algemeen bestuurslid:
Vacant

Campagnecommissie
Samenstelling: Gerard van As (campagneleider), Harold Simonis, André de Jeu en
Evon Zevenbergen

Werkgroep Verkiezingsreglement
Samenstelling: Stef Wulff (tot 01-09-2020), Frans Langerak, Robér van Leeuwen en
Peter Versteeg.
De werkgroep is dit jaar bezig geweest met de voorbereiding en het opstellen van
verkiezingsreglement. Dit zal voorgelegd worden tijdens de eerst volgende ALV.
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Nieuws Uit het Bestuur
Als we iets willen, dan kunnen we het. Dat is begin van het jaar gebleken met een
succesvolle Nieuwjaars receptie met ca 65 leden bij Alle Hens. De voorzitter gaf een
positieve Nieuwjaar speech. De wethouder Gerard van As vertelde over de mooie
ontwikkelingen van het centrum. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde
avond.
In de maand Februari gebeurde er veel in de wereld, de wereld werd op zijn kop
gezet. We kregen te maken met Covid-19 virus.
Deze ontwikkeling heeft er voor gezorgd dat het leven stil werd gezet. Veel kon niet
meer. De ALV moest worden uitgesteld. De jaarlijkse BBQ en de bijeenkomsten
konden geen doorgang krijgen. In 2020 werden we op de proef gesteld en moesten
we leren omgaan met deze nieuwe wereld. En ook in 2021 zullen we daar nog wel
even last van hebben.
Het bestuur is niet elke maand, in vergadering bijeen geweest. Het bestuur
vergaderde 3 keer in wijkcentrum Kerk en Zanen. En er is 4 x online vergaderd.
Er hebben een aantal veranderingen binnen het bestuur plaatsgevonden. Door de
toegenomen drukte binnen hun bedrijf, hebben 3 bestuursleden aangegeven hun
functie in het bestuur neer te moeten leggen.
We hebben afscheid van de volgende bestuursleden moeten nemen:
Bas Fruman (Pr en communicatie), Stef Wulff (Voorzitter) en Leendert Rietveld
(Penningmeester a.i.)
We danken Bas, Stef en Leendert voor hun inzet in het bestuur. We wensen hun al
het goeds toe in deze bijzondere tijd.
Leden
Er is dit jaar weer een gezonde ledenstijging te zien geweest. Onlangs is het 200e lid
ingeschreven!!
Er is besloten om hiermee door te gaan, er zullen frequenter leden geworven gaan
worden. Denkend aan de doelgroep van o.a. jongeren.

E-Boekhouden
Het bestuur heeft in het voorjaar een abonnement afgesloten op het programma
E-Boekhouden. De ledenlijst en de ledenadministratie zijn hierin ingevoerd.
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Om het innen van de contributie van 2021 makkelijker en efficiënter in te richten, zal
er vanuit E-Boekhouden een rekening naar de leden verstuurd gaan worden.
Het is voor de ledenlijst van cruciaal belang als deze up to date blijft. Dus verander er
iets in uw gegevens geeft dit dan ook z.s.m. door aan het secretariaat.
U wilt toch geen informatie missen van onze partij?
ALV
De ALV kon in 2020 geen doorgang vinden door we te make kregen met het
COVID-19 virus.
Er is echter veel met u te bespreken. Daarom is er in december besloten dat de ALV
online moet plaats gaan vinden.
We hebben een programma gevonden waar we vanuit huis toch een ALV kunnen
houden.
Zolang we niet samen kunnen en mogen komen zullen we online gaan.
Bestuur-fractievergadering
Er is geen gezamenlijk bestuur-fractie overleg geweest. Deze stond wel op de
agenda maar mocht geen doorgang vinden.
Campagne
Stilte voor de storm
De verkiezingen van 2022 lijken nog ver weg, maar het is zo maart 2022. Net als in
2018 staat de persoon achter de verkiesbare kandidaten centraal.
En gaan de behaalde successen van nieuw Elan onder de aandacht gebracht
worden.
Social media, Communicatie, PR
De focus heeft gelegen op de communicatie naar buiten toe met o.a. het
optimaliseren van de website.
Zo zijn de nieuwsbrieven toegevoegd, er zijn nieuwe video’s geplaatst en zullen deze
worden bijgehouden.
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Facebook/Twitter/Instagram
Facebook wordt goed bezocht en gebruikt voor het nieuws van de fractie en de
vereniging. Op dit moment zijn er 1821 mensen die de pagina op facebook volgen.
Op naar de 2000!
Volgt u ons al?
https://www.facebook.com/NieuwElanAlphen/
https://twitter.com/NieuwElan
https://www.instagram.com/nieuwelan/

Vrijwilligers
Onze vereniging is in grote mate afhankelijk van de vrijwilligers. Samen maken wij de
partij. Een goede ondersteuning, meedenken en helpen zijn hierbij dan ook
belangrijke voorwaarden. Wij zijn er voor de leden en niet andersom. We willen graag
met u in contact blijven en komen, we zijn er voor elkaar.
Het bestuur heeft de ambitie om een bestuur te zijn wat open is en er te zijn voor de
leden.
Ons doel voor 2021 is het volgende; een bestuur dat in beweging is, dat open staat
voor ideeën en wensen, die warmte en positiviteit uitstraalt, waar je bij wilt horen!
Het was een zeer bijzondere jaar.
Simone Giezen
Secretaris Nieuw Elan.
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Financieel jaarverslag 2020
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Verklaring kascommissie 2020
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