Jaarplan 2018

Verkiezingen
Het jaar 2018 zal grotendeels in het teken komen te staan van de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Die vinden voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer – na de fusie
tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude – op 21 november 2018 plaats. Dit in
tegenstelling tot de raadsverkiezingen elders in het land die op 21 maart 2018 hebben plaatsgevonden.

Drie teams zijn geïnstalleerd
De voorliggende werkzaamheden vallen ruwweg in drie delen uiteen: de samenstelling van de concept
kandidatenlijst, de formulering van het concept verkiezingsprogramma en de ontwikkeling van een
campagnestrategie inclusief communicatiemiddelen. Voor elk van deze activiteiten is een team benoemd.
Conform het huishoudelijk reglement is een adviescommissie kandidaatstelling benoemd. Deze commissie
heeft inmiddels aan het bestuur een advies uitgebracht voor de verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst.
Het bestuur zal een volledige kandidatenlijst presenteren op de buitengewone ledenvergadering te houden
in het 2e kwartaal van 2018.
Er is een programmateam benoemd voor het opstellen van het verkiezingsprogramma, een eerste
conceptversie is inmiddels gereed. En er is een campagneteam benoemd die de planning en organisatie van
de verkiezingscampagne ter hand zal nemen.
Communicatie
Sinds november 2016 wordt afhankelijk van voldoende kopij een maandelijkse nieuwsbrief verspreid. In
2017 zijn 9 nieuwsbrieven verschenen die elektronisch aan de leden zijn toegestuurd en de op website van
HAP worden geplaatst. Deze frequentie wordt in 2018 doorgezet. Leden die een tekstuele bijdrage willen
leveren zijn hiertoe van harte uitgenodigd. Bijdragen kunnen worden gemaild naar de redactie via
secretaris@hap-haarlemmermeer.nl. Uiteraard is ook de campagnestrategie onderdeel van het
communicatiebeleid.
NL Doet
Deelname aan NL Doet 2018 is vanuit het bestuur opgepakt door Betty Wensing. Dit jaar is gekozen voor
werkzaamheden bij de zorgboerderij de Badhoeve te Badhoevedorp.
Versterking van het bestuur
Het bestuur is doende om, na het vertrek van Abdul Salhi als lid van het bestuur, Henny Beijer als voorzitter
en Birgit Warnas eveneens als lid, het bestuur met nieuwe kandidaten te versterken. In de ALV zullen
hiervoor voorstellen voor nieuwe kandidaten worden ingediend.
Ledenvergaderingen
De ALV van 2018 is geagendeerd voor 9 april.
Tenslotte
We staan als HAP voor een flinke uitdaging: we hebben nog een half jaar om ons op overtuigende wijze te
presenteren aan de inwoners van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. We zullen met een realistisch en
aansprekend programma moeten komen. We zullen een aantal sterke kandidaten op onze lijst moeten
hebben. En last but not least: we zullen er samen al onze creativiteit en energie voor moeten inzetten om de
kiezer er opnieuw van te overtuigen, dat wij als lokale politieke partij het verschil kunnen maken. De bewijzen
hiervoor kunnen we leveren; waar het op zal aankomen is de tijd, capaciteit, energie en bereidheid van alle
leden om dat verhaal overal te laten horen en landen.
Het bestuur roept iedereen op actief een bijdrage te leveren.

