Jaarverslag
2020

Leiden

Intro
Beste leden,

Bij het schrijven van het jaarplan van 2020 weet ik bijna niet waar ik moet beginnen. Voor
iedereen, ook voor VVD Leiden, is 2020 een ongekend uniek jaar geweest.
Niemand had, toen wij op 26 januari op onze Nieuwjaarsborrel het glas hieven, gedacht dat
2020 totaal in het teken zou komen te staan van een pandemie die grote impact op de
gezondheid van mensen en de druk op de ziekenhuizen zou hebben, en onze leefwereld
grotendeels tot de eigen woning zou beperken.
Al onze plannen en ambities, die we in het beleidsplan voor 2020 hadden opgeschreven,
moesten we kritisch onder de loep nemen. Waar we in het voorjaar en begin zomer nog
dachten dat er toch vast in het najaar meer mogelijk zou zijn, en we dus activiteiten wat
vooruit gingen schuiven, bleek toch dat deze situatie langer ging duren dan verwacht.
Dit heeft met name effect gehad op onze activiteiten op het gebied van campagne, politieke
discussie en opleiding en talentmanagement. Zo is de masterclass wel fysiek begonnen,
maar uiteindelijk digitaal afgerond. Zo hebben we vanaf maart niet meer bij canvasacties in
gesprek kunnen gaan met Leidenaren, maar hebben we meer moeten inzetten op social
media. Zo hebben we geleerd dat een goede politieke discussie online lastiger is, maar wel
kán.
En dan eigenlijk begint dit jaarverslag van 2020 eigenlijk hetzelfde als elk ander: met trots.
Trots op wat wij als VVD Leiden, ondanks alle beperkingen, toch hebben kunnen neerzetten.
Trots op onze weerbaarheid, en trots op de manier waarop we elkaar hebben kunnen
vasthouden (figuurlijk dan) als vereniging.
De opkomst op onze digitale ALV deed niet onder voor de opkomst op een traditionele ALV,
en we weten nu al dat we ook dingen gaan meenemen uit deze crisis. De laagdrempeligheid
om aan te schuiven bij een digitaal event, en de manier waarop wij ons als vereniging
hebben ingezet (o.a. op social media) voor de lokale ondernemers en horeca. En toch kan ik
niet wachten tot we elkaar weer in het echt kunnen treffen.
Ook hebben we in 2020 flinke verschuivingen in het bestuur gezien. Zo hebben we afscheid
moeten nemen (op een digitale borrel!) van Geeske, Christiaan, Stefanie en Henry. Ook via
deze weg wil ik hen bedanken voor hun fantastische inzet in het bestuur van VVD Leiden!
Maar dat betekent ook dat nieuwe, enthousiaste bestuursleden dit jaar van start zijn gegaan.
Anna, Max, Hessel en Michael zijn in deze rare periode aangetreden, en hebben ondanks
de soms toch wel demotiverende omstandigheden hun portefeuille snel eigen gemaakt.
2021 zal in het teken staan van samenwerking richting de Gemeenteraadsverkiezingen van
2022, en daar hebben we nog flink wat werk voor de verzetten. In 2020 hebben we in ieder
geval al met elkaar een stevig en helder kader neergezet in het Kaderstellend Advies. Maar
voor nu kijken we terug op een bijzonder jaar, met dus ook een beetje anders jaarverslag
dan dat jullie van ons gewend zijn. Dit jaar leek het ons het beste om nadruk te leggen op
welke dingen we allemaal wél hebben kunnen realiseren, ondanks alle beperkingen. In het

reeds vastgestelde beleidsplan van 2021 hebben we al lessen uit dit jaar mee kunnen
nemen.

Met een liberale groet, en blijf gezond!

Jantine

Wat hebben we gedaan in 2020?
Opleiding en talentmanagement
●
●
●
●
●

Een succesvolle eerste Leidse Masterclass (fysiek) gestart en (digitaal) afgerond
Actief talent gescout naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2022
Een drukbezochte sessie “Gemeenteraadslid: iets voor mij?” georganiseerd
De talentpoule levend gehouden door het organiseren van o.a. een inspirerende
sessie over VVD Internationaal en het voeren van koffiegesprekken
De voorbereidingen getroffen voor de Leergang Gemeenteraad die begin 2021 van
start gaat

Politiek en debat
●

●
●

In drie online sessies hebben verschillende fractieleden een overzicht gegeven van
de stand van zaken in hun portefeuilles en het beleid van de gemeente. De
interactieve sessies zijn goed ontvangen door de leden en hebben ook de fractie van
goede input voorzien
Wekelijkse fractie-updates verstuurd over wat er speelt in de Leidse gemeenteraad
In 2019 zijn we binnen de VVD Leiden gestart met themagroepen die de fractie van
inhoudelijke input voorzien met betrekking tot diverse onderwerpen. In 2020 zijn deze
themagroepen digitaal bij elkaar gekomen

Campagne
●
●
●
●

Twee fysieke canvasactie vóór het uitbreken van de coronacrisis georganiseerd,
waar we in gesprek zijn geweest met bewoners van de Hoge Mors en omgeving
Verdamstraat
Samen met de fractie een thematische campagne rondom bereikbaarheid in Leiden
opgezet (‘Bereik meer in Leiden’)
Verschillende acties op social media gelanceerd gerelateerd aan
coronaonderwerpen, zoals #kooplokaal en Steun de Horeca
Mede door het aantrekken door de fractie van een dedicated fractieassistent voor
media hebben de fractie en het bestuur hun werkwijze rondom permanente
campagne kunnen professionaliseren

●
●

Bijgedragen aan de permanente campagne, met name op social media
De campagnecommissie verder uitgebreid met nieuwe leden, met oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
●

●

Een participatief traject ingezet om zowel voorafgaand aan, als op de ALV met de
leden te komen tot een breed gedragen Kaderstellend Advies voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Deze is vastgesteld in de ALV van
december
Op advies van de evaluatie van de Gemeenteraadverkiezingen 2018 zijn
voorbereidingen getroffen om in 2021 met het een vliegende start te beginnen. Zo is
in december 2020 al de vacature voor de campagneleider uitgezet, zijn de
aanmeldingen voor de Leergang Gemeenteraad geopend, en kon er al in december
interesse voor de Verkiezingsprogrammacommissie kenbaar gemaakt worden

Voor en met de leden
●
●
●
●

Geproost op de bruisende nieuwjaarsborrel voor onze leden, Leidse liberalen en
andere politieke vrienden
Een bloedstollend spannende online pubquiz georganiseerd, met Maarten de Crom
als verdiende winnaar!
Veelvuldig het aanbod aan leden en niet-leden een digitaal koffietje te komen
drinken. Hier is gedurende het jaar in beperkte mate op gereageerd. Mede naar
aanleiding hiervan voert het bestuur en de fractie telefoontjes met alle leden in 2021
Drie veelbelovende kandidaten voorgedragen voor de kandidatenlijst van de Tweede
Kamerverkiezingen. Voor Dorien Verbree heeft dit een zeer verdiende plek 42 op de
kandidatenlijst opgeleverd!

Bestuurszaken en secretariaat
In 2020 zijn er meerdere mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur. In de zomer
zijn Geeske Wildeman, Christiaan Mulder, Stefanie de Voogd en Henry Steenbergen
afgetreden om uiteenlopende redenen. Voor de posities van voorzitter, penningmeester en
twee algemene bestuursleden met portefeuilles zijn vacatures gepubliceerd en hebben naar
aanleiding daarvan gesprekken plaatsgevonden. Na voordracht van Jantine de Haan als
voorzitter, Hessel Knippels als penningmeester en Max van der Tuin en Anna de Koning als
algemeen bestuurslid, zijn zij benoemd als bestuursleden met vertrouwen van de leden.
Hierna is de positie van algemeen bestuurslid, die Jantine de Haan bekleedde, vacant
gekomen. Na het formele proces doorlopen te hebben is Michael Holla benoemd als
algemeen bestuurslid.
Op 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
●
●

Jantine de Haan (voorzitter)
Wilbert Frieling (vicevoorzitter & secretaris)

●
●
●
●

Hessel Knippels (penningmeester)
Anna de Koning (Opleiding en Talentmanagement)
Max van der Tuin (Politiek en Ledenparticipatie)
Michael Holla (Campagne en Communicatie)

Algemene Ledenvergaderingen vonden in 2020 plaats op 15 juli en 17 december. Het
proces rondom de ALV is ook beïnvloed door Corona. De ALV op 15 juli heeft fysiek
plaatsgevonden met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen. De ALV
op 17 december heeft digitaal plaatsgevonden via Zoom. Het correct verlopen van
procedures, fysiek danwel digitaal, is door de secretaris bewaakt.
Op de ALV van 15 juli zijn het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 vastgesteld en zijn
Leidse kandidaten voorgedragen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021.
In november is een proces gefaciliteerd om lokaal amendementen in te dienen voor het
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Hier is in Leiden geen
gebruik van gemaakt en thans is geen speciale ALV hiervoor uitgeschreven.
Op de ALV van 17 december zijn het beleidsplan en de begroting voor 2021 vastgesteld,
alsmede het Kaderstellend Advies voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Financiën
Algemene beschouwing
2020 was voor de VVD Leiden een financieel jaar met vele gezichten. Soms letterlijk, er
vond een bestuurswisseling plaats en daar kwam een nieuwe penningmeester bij kijken.
Maar ook in de boekhouding was het een roerige periode. Voor het eerste kwartaal goed en
wel achter ons lag was de begroting eigenlijk al ingehaald door de maatschappelijke realiteit.
Het beeld dat daardoor is ontstaan in dit jaarverslag geeft daar blijk van. Toch kan ook
gesproken worden van een bestendig jaar. Er heeft geen massale uitstroom van leden
plaatsgevonden en hoewel het uiterst spijtig is dat er weinig gelegenheid was voor fysieke
activiteiten heeft de kas daar wel bij gevaren. Al met al kan met ferme zekerheid worden
gesteld: de VVD Leiden is klaar voor de toekomst!

Toelichting posten balans en resultatenrekening
Een huishoudelijke noot is op zijn plek. Door wisselende prioriteiten en portefeuilles binnen
het bestuur zijn de posten op de begroting van 2020 op een andere wijze inhoudelijk
uitgelijnd dan in 2021. Dit kan, wanneer men beide documenten naast elkander zou leggen,
verwarring veroorzaken.
1. Balans
a. Liquide middelen
Het opgetelde saldo van de spaar- en betaalrekening van het netwerk.
b. Overige activa
Debiteuren.
c. Overige passiva
Positief saldo na masterclass teruggeboekt naar leden en de regio.

2. Resultatenrekening
a. Secretariaats- en bestuurskosten
De kosten op deze post zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit hangt samen met een
temporeel probleem in het domein van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
b. Campagne & Communicatie
Hier zijn in het jaar 2020 geen kosten gerealiseerd.
c. Politiek & Ledenparticipatie
d. Activiteiten & Netwerk
e. Opleiding & Training
f. Bankkosten
De bankkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door een tariefwijziging van ABNAMRO. Hier is op geanticipeerd door in 2021 een aantal instellingen te wijzigen.
g. Onvoorzien/algemeen
Er waren in 2020 geen onvoorziene kosten.

Jaarcijfers 2020 VVD Leiden
Realisatie Begroting
in euro's per 31 december

2019

2019

Realisatie Begroting
2020

2020

Begroting
2021

BALANS
Liquide middelen
Overige activa

Totaal activa
Eigen vermogen
Overige passiva

Totaal passiva

28.766
120
28.886

22.600
400
23.000

35.419
300
35.719

28.886
28.886

22.900
100
23.000

33.070
2.649
35.719

5.462

6.000

5.664

28.912

35.719

28.912

35.719

28.912

35.719

28.912

35.719

4.400

5.400

RESULTATENREKENING
Contributies
Activiteiten
Speciale bijdragen
Opleiding & Training
Rente

Totaal inkomsten
Secretariaats- en bestuurskosten
Campagne & Communicatie
Politiek & Ledenparticipatie
Activiteiten & Netwerk
Opleiding & Training
Bankkosten
Onvoorziene kosten/algemeen

70
275
5.462

6.000

6.009

4.400

5.400

551
580
323
572
420
186

2.000
1.300
250
550

831

700
1.200
1.000
700
500
174
100

700
1.326
900
900
650
174
750
5.400

234
1.294
1.352
187

Totaal kosten

2.632

100
4.200

3.898

4.374

RESULTAAT

2.830

1.800

2.111

26

