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Voor HAP was het jaar 2018 een bijzonder jaar maar ook een spannend jaar. Er is
ontzettend hard gewerkt in het verkiezingsjaar waarin leden van HAP grote inzet hebben
gehad in de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, de AdviesCommissie
Kandidaatstelling (ACK) die de gesprekken voerden met kandidaat raadsleden en een
bijzondere Algemene ledenvergadering op 30 mei met als resultaat dat er 40 leden op de
kandidatenlijst kwamen te staan. Op die BALV werd Peter van Groenigen postuum benoemd
tot erelid in bijzijn van zijn moeder en stiefvader. Niet onvermeld mag blijven dat er in 2018
een fantastisch opererend campagneteam hard getrokken heeft om HAP nog meer
bekendheid te geven. De campagne werd officieel gestart met een Kick-off op 7 september.
Op de uitslagenavond van 21 november was er veel spanning bij de aanwezige HAP leden
want er waren twijfels of HAP wel hetzelfde aantal zetels zou behalen als bij de vorige
verkiezingen. Aan het eind van de avond was er een fantastisch resultaat geboekt: HAP was
de tweede partij met 7 zetels en kwam maar een paar honderd stemmen te kort voor plek 1.
Daarna was het de beurt aan het onderhandelingsteam dat bestond uit ervaren mensen die
heel veel punten uit het verkiezingsprogramma hebben binnen gesleept. Het uiteindelijke
resultaat dat bij de coalitievorming er weer twee wethouders geleverd konden worden. En er
was nog meer succes voor HAP. Als vicevoorzitter van de gemeenteraad werd een van onze
senioren HAP raadsleden benoemd. Dat was in vogelvlucht het succesjaar 2018 waarin niet
onvermeld mag blijven de geweldige inzet van HAP leden bij het flyeren (nagenoeg heel de
nieuwe Haarlemmermeer is huis-aan-huis geflyerd) en ook het ophangen van de
verkiezingsposters in de verschillende kernen dat in de nachtelijke uurtjes gedaan werd door
enthousiaste HAP leden. En in die tussentijd groeide het aantal HAP leden gestaag naar het
huidige niveau van 72 en dat is voor zover ik als voorzitter weet nog niet eerder
voorgekomen. HAP timmert al jaren met succes aan de weg. Met de MFK wordt regelmatig
door de gemeente gereden en worden dorpen, wijken en kernen aangedaan, dat naast de
vele bijeenkomsten die in de Haarlemmermeer georganiseerd worden waar HAP en dan
vooral fractieleden hun gezicht laten zien met een luisterend oor. Dat is dan ook de kracht
van HAP
Het bestuur bestond in 2018 uit 5 en later 4 personen omdat één persoon aangaf niet langer
een bestuursfunctie te willen vervullen. Met de overgebleven bestuursleden is er maandelijks
een vergadering gehouden. Ieder bestuurslid heeft een vaste taak: voorzitter, secretaris,
penningmeester en ledenadministratie. Dat op zich is al een aardige klus. Met deze beperkte
middelen zijn er toch nog diverse andere activiteiten georganiseerd zoals de dag van de
dialoog en NL DOET. In 2018 was het de zorgboerderij in Badhoevedorp waar de handen uit
de mouwen werden gestoken en in 2019 was het aan de andere kant van de
Haarlemmermeer in Lisserbroek waar het jongerencentrum een opknapbeurt kreeg en HAP
leden dat deden samen met de jongeren. In 2018 verscheen er 8 keer een nieuwsbrief. Een
van de communicatiemiddelen waar HAP gebruik van maakt om leden en andere
geïnteresseerden te informeren over activiteiten van HAP. Een andere vorm van
communicatie waar HAP gebruik van maakt is social media. Zowel fractieleden als
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wethouders laten zich hierin van hun goede kant zien. En dan is er natuurlijk nog een aparte
blog van onze wethouder die actuele thema’s aan de orde stelt.
Voor de komende periode staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. HAP
zal als partij doorgroeien en is inmiddels al een vertrouwd bestuurspartij geworden met veel
ervaring en waarbij ook oog is voor nieuwe talenten. De huidige statuten stammen nog uit de
beginperiode van de vereniging en is samen met het huishoudelijk reglement toe aan
modernisering. Daarnaast willen we als bestuur leden meer betrekken en meer informeren
over wat de vereniging HAP doet want de vereniging bestaat uit meer dan fractieleden,
fractieassistenten, fractiemedewerkers, wethouders ambassadeurs en bestuur. Als bestuur
hebben we ons de vraag gesteld: ‘Waarom word je lid van een politieke vereniging en wat
krijg je daarvoor”. Echter kunnen we de vraag ook anders formuleren naar de leden toe: wat
verwacht je van HAP als vereniging. Iedereen die hier ideeën over heeft wordt van harte
uitgenodigd om die kenbaar te maken aan het bestuur.
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