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VOORWOORD 
 
“Al met al zal 2009 de geschiedenis ingaan als een belangrijk jaar voor de VVD. Ik hoop van harte dat wij 
als partij, dankzij onze leden en ik hoop ook dankzij de inspanningen van het hoofdbestuur, in 2009 de 
weg naar boven hebben ingezet. De basis ligt er. We kunnen in 2010 oogsten.”  
 
Met deze woorden sloot Ivo Opstelten het voorwoord van het jaarverslag over 2009 af. Op dat moment 
wisten we niet dat er in 2010 naast gemeenteraadsverkiezingen ook nog Tweede Kamerverkiezingen op 
stapel stonden. Maar zijn woorden bleken alleszins terecht. In 2010 is geoogst. En hoe. Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart mochten ruim 12 miljoen Nederlanders stemmen over de verdeling 
van ruim 8700 raadszetels. De VVD won fors, ruim 200 zetels erbij ten opzichte van 2006. De permanente 
campagne die in 2008 werd opgestart, begon na de Europese verkiezingen in 2009 en de 
herindelingverkiezingen van november 2009 een winstgevende formule te worden voor de VVD. 
 
In de laatste fase van de gemeenteraadscampagne viel het kabinet Balkenende IV. Het VVD 
campagneteam speelde hier direct op in door tijdens de ‘canvasdag’ op 20 februari en in de landelijke 
dagbladen van 22 februari te adverteren met de campagnestelling “Het kabinet is gevallen. Kan ons land 
eindelijk opstaan”. Feitelijk begon daarmee een historische Tweede Kamer verkiezingscampagne die de 
VVD uiteindelijk de premier opleverde. 
 
Het Hoofdbestuur benoemde Stef Blok wederom tot campagneleider en het succesvolle concept kon na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart in één ruk door op weg naar 9 juni. Ondertussen werd Mark 
Rutte op voordracht van het hoofdbestuur op 15 maart door de leden benoemd tot lijsttrekker. In allerijl  
erd met de permanente Scoutingcommissie gewerkt aan een kandidatenlijst. Na een ledenraadpleging 
werd de kandidatenlijst, die het hoofdbestuur op 30 maart had voorgesteld, op 15 april 2010 ongewijzigd 
door de leden vastgesteld.Op 9 april presenteerde de VVD het verkiezingsprogramma “Orde op zaken”, 
waarin gekozen werd voor een “CPB-proof” financieel degelijk herstelprogramma om de Nederlandse 
economie uit het slop te trekken. Vanaf april begon de VVD te klimmen in de peilingen en op 9 juni 2010 
werd tijdens een zinderende uitslagenavond in het Carlton Beachhotel te Scheveningen de VVD met 31 
zetels voor het eerst in haar geschiedenis de grootste partij van Nederland.  
 
In de zomer werd er geformeerd. Onze VVD-ers Uri Rosenthal en Ivo Opstelten mochten een rol spelen 
als informateur. Uiteindelijk bleek een Paars+ kabinet (toch al niet breed gedragen door de achterban) 
met D66 en GroenLinks niet mogelijk, omdat de noodzakelijke bezuinigen –die voor onze partij zo 
belangrijk zijn- onhaalbaar waren. Het CDA en de VVD stonden voor de moeilijke keuze een 
gedoogvariant met de PVV te onderzoeken. Ook in onze partij wekte bij een deel van de leden een 
samenwerking met de PVV weerstand op. Uiteindelijk lukte het een regeerakkoord met het CDA en een 
gedoogakkoord met de PVV te sluiten. Tijdens een stevige discussie op de partijraad van 2 oktober 
bleken onze betrokken leden in meerderheid de voordelen boven de nadelen te verkiezen.  
 
Op 14 oktober 2010 stond het kabinet-Rutte op het bordes. Nederland kreeg voor het eerst in zijn 
geschiedenis een VVD-premier. De eerste liberale premier sinds Cort van der Linden. Een historisch 
moment voor alle VVD-ers in het gehele land die sinds 2009 zo hard aan de campagnes en onze heldere 
agenda hebben gewerkt. We hebben geoogst. 
 
Onze voorzitter Ivo Opstelten nam zitting in het kabinet, in de opengevallen plek is voorzien door de vice-
voorzitter Mark Verheijen te benoemen tot waarnemend voorzitter. Tijdens de Algemene Vergadering in 
november 2010 kreeg Ivo onder daverend applaus waardering van de leden.  
Zijn voorzitterschap gaat de geschiedenis in als een periode van herstel van de VVD, het zetten van een 
“stip op de horizon” en door deze ook op vastberaden wijze te behalen.  
 
De VVD mag terugkijken op een enorm succesvol 2010; de gemeenteraads- en de Tweede 
Kamerverkiezingen werden gewonnen, de VVD werd de grootste partij van Nederland en daarnaast is ook 
het ledenaantal in 2010 toegenomen met meer dan 6 %.  
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Onze blik is echter ook alweer gericht op de toekomst. Vanaf de zomer is het Hoofdbestuur begonnen met 
het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Na intensieve verkiezingsjaren ligt er nu een periode 
zonder geplande verkiezingen voor ons. De partij moet financieel aansterken en de campagnekas weer 
vullen. Het Algemeen Secretariaat was jarenlang een crisiscentrum en moet nu een professionele, 
anticiperende dienstverlener worden. In 2010 heeft Herbert Zilverentant afscheid genomen als directeur 
van het Algemeen Secretariaat. Boudewijn Revis heeft het stokje overgenomen. Er is in 2010 al hard 
gewerkt aan verbetering van de bedrijfsvoering van het Algemeen Secretariaat om nog betere service te 
kunnen verlenen. Tegelijkertijd werd een nieuwe campagne in de steigers gezet: de Provinciale 
Statencampagne. De VVD kijkt terug op een enorm succesvol 2010. We moeten echter ook vooruit kijken. 
De verantwoordelijkheid op de schouders van de VVD is groot: onder leiding van premier Rutte maken we 
ons land de komende jaren sterker, veiliger en financieel gezond. Die verantwoordelijkheid is bij de VVD 
in de best mogelijke handen.  
 
 
Mark Verheijen 
Waarnemend voorzitter 
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1. VERENIGINGSZAKEN

 

1.1 Algemene vergaderingen
 
De 128

e
 Algemene Vergadering vond plaats op 24 en 25 april 2010. De 129

e
 Algemene Vergadering vond 

plaats op 13 november 2010. Beide vergaderingen werden gehouden in Hotel en Congrescentrum 
Papendal te Arnhem. 
  

1.1.1 Besluitenlijst 128e Algemene Vergadering 
1. De voorzitter opende de plenaire vergadering om 11.00 uur. 
2. Besloten werd tot leden van de stem- en notulencommissie te benoemen: 

• De heer T. Mans te Hillegom 

• De heer J. van Loozenoord te Austerlitz 
3. Aan Hare Majesteit de Koningin werd een fax gestuurd, dit zal voortaan vervangen worden door een 

email. 
4. Het jaarverslag van de secretaris over 2009 werd goedgekeurd en vastgesteld.  
5. De financiele commissie verleende het hoofdbestuur decharge en de jaarrekening over 2010 werd 

vastgesteld. 
6. De hoogte van de contributie voor 2011 werd vastgesteld. 
7. Tot nieuw hoofdbestuurlid wordt mevrouw M.H.F Schuurmans-Wijdeven gekozen. Van mevrouw T. 

zur Lage – Simons werd afscheid genomen. 
8. Het Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 werd vastgesteld. Daarbij werden de volgende 

amendementen in stemming gebracht: 

- amendement no. 48 van de KC Zuid Holland Noord; aangenomen met 332 stemmen voor en 
85 tegen; 

- amendement no. 62 van de partijcommissie Financien; verwropen met 389 stemmen tegen 
en 46 stemmen voor; 

- amendement no. 378 van de KC Friesland; verworpen met 295 stemmen tegen en 127 
stemmen voor; 

- amendement 394 van de KC Zuid Holland Noord; verworpen met 214 stemmen tegen en 210 
stemmen voor; 

- amendement 447 van de Kamercentrale Flevoland; verworpen met 286 stemmen tegen en 
149 voor. 

9. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
10. De voorzitter sloot om 13.00 uur de vergadering. 

 
1.1.2 Besluitenlijst 129e Algemene Vergadering  

1. Waarnemend partijvoorzitter Mark Verheijen opende de 129
e
 Algemene Vergadering om 13:42 

uur. 
2. De Algemene Vergadering stond stil bij het overlijden van Hans Dijkstal en erelid Henk Vonhoff. 

Ter nagedachtenis aan hen, en aan alle leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, nam de 
Algemene Vergadering een moment van stilte in acht. 

3. Vervolgens nam de Algemene Vergadering afscheid van voormalig partijvoorzitter Ivo Opstelten. 
4. De Advieslijstvergadering van afgevaardigden werd om 14:09 uur geopend. Aan de orde was het 

vaststellen van de advieslijst voor de verkiezing van de Eerste Kamer van 23 mei 2011. 
5. Tot leden van de Stem- en Notulencommissie werden benoemd: 

• Herbert Zilverentant te Leiderdorp 

• Daan Zwart uit Nootdorp  

• Olivier Loos uit Dordrecht  
 

6. De advieslijst voor de Eerste Kamer werd vastgesteld. Daarbij werden de volgende 
wijzigingsvoorstellen behandeld: 
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• Het wijzigingsvoorstel van de afdelingen Alkmaar, Enkhuizen, Den Helder, Hoorn, 
Langedijk, Opmeer, Purmerend, Schagen, Wervershoof, Wieringermeer en Zijpe en het 
wijzigingsvoorstel van de afdeling Heerhugowaard om Han ter Heegde (plaats 19 op de 
concept-advieslijst) op plaats 14 van de advieslijst te plaatsen werd behandeld. Op de 
concept-advieslijst stond Henk Beckers op deze plaats. In totaal werden er 379 stemmen 
uitgebracht, waarvan 275 stemmen (69,3%) voor Henk Beckers en 122 stemmen (30,7%) 
voor Han ter Heegde. Plaats 14 op de advieslijst werd daarmee toegekend aan Henk 
Beckers. 

• Het amendement van de afdeling Rijnwoude om Jan Anthonie Bruijn (plaats 17 op de 
concept-advieslijst) op plaats 16 van de advieslijst te plaatsen werd behandeld. Op de 
concept-advieslijst stond Ben Swagerman op deze plaats. In totaal werden er 379 
stemmen uitgebracht, waarvan 285 stemmen (75,2%) voor Ben Swagerman en 94 
stemmen (24,8%) voor Jan Anthonie Bruijn. Plaats 16 op de advieslijst werd daarmee 
toegekend aan Ben Swagerman. 

• Het amendement van de afdeling Ede om Hans Kapelle (plaats 31 op de concept-
advieslijst) op plaats 17 van de advieslijst te plaatsen en het amendement van de 
afdelingen Breda, Brussel, Eindhoven, Goirle, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Oosterhout, 
Son en Breugel, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Roosendaal en Tilburg om Bert van 
Dijk (plaats 30 op de concept-advieslijst) op plaats 17 van de advieslijst te plaatsen 
behandeld. Op de concept-advieslijst stond Jan Anthonie Bruijn op plaats 17. In totaal 
werden er 396 stemmen uitgebracht, waarvan 294 (74,2%) voor Jan Anthonie Bruijn, 58 
stemmen (14,6%) voor Bert van Dijk en 44 (11,1%) voor Hans Kapelle. Plaats 17 op de 
advieslijst werd daarmee toegekend aan Jan Anthonie Bruijn. 

7. Lijsttrekker voor de Eerste Kamer Loek Hermans sprak de aanwezigen toe. 
8. De Advieslijstvergadering van afgevaardigden werd om 14:40 uur gesloten. 
9. De Algemene Ledenvergadering werd om 14:41uur geopend.  
10. Tot leden van de Stem- en Notulencommissie werden benoemd: 

• Herbert Zilverentant te Leiderdorp 

• Daan Zwart uit Nootdorp  

• Olivier Loos uit Dordrecht  
11. Het Hoofdbestuur deed een mededeling omtrent de procedure voor het partijvoorzitterschap. 
12. Het jaarplan 2011 werd ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
13. De begroting 2011 werd ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
14. De politieke fracties legden verantwoording af. 
15. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
16. Voorzitter van de JOVD Martijn Jonk sprak de Algemene Ledenvergadering toe. 

17. Waarnemend partijvoorzitter Mark Verheijen sloot de vergadering om 15:11 uur. 
 

1.2 Bestuurszaken
 

1.2.1 Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur vergaderde in het jaar 2010 17 keer, namelijk op 11 januari, 1 februari, 1 maart, 22 
maart, 31 maart, 7 april, 19 april, 10 mei, 7 juni, 28 juni, 23 augustus, 13 september, 4 oktober, 11 
oktober, 25 oktober, 15 november en 6 december. Dat was vaker dan in het voorgaande jaar. Dit was te 
wijten aan de extra vergaderingen die werden gehouden in verband met de val van het kabinet en de 
daarmee samenhangende vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.  
Het hoofdbestuur kwam tweemaal in retraite bijeen: eenmaal op 4 en 5 september in Wolfheze 
(gedeeltelijk samen met de KC-voorzitters) en eenmaal op 30 oktober.  
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In de loop van het jaar 2010 is het hoofdbestuur als volgt samengesteld: 

• mr I.W. (Ivo) Opstelten (voorzitter). Trad af op 11 oktober in verband met zijn benoeming tot minister 
van Veiligheid en Justitie; wordt sindsdien waargenomen door vice-voorzitter Verheijen; 

• M.L. (Mark) Verheijen (1
e
 vice-voorzitter) tot 11 oktober; wordt daarna waarnemend voorzitter; 

• drs L.W.L. (Wiet) de Bruijn (2
e
 vice-voorzitter) tot 11 oktober, sindsdien 1e vice-voorzitter;  

• mevrouw drs J.Zs.C.M. (Judith) Tielen (algemeen secretaris); 

• mr M.P.M. (Mart) van de Ven (algemeen penningmeester) 

• H.J. (Henri) Kruithof;  

• mevrouw W.J.L. (Wobine) Buijs-Glaudemans; 

• drs P.H. (Pieter) van de Stadt;  

• mevrouw mr H.A. (Tila) zur Lage, tot 24 april; is opgevolgd door mevrouw M. (Marianne) Schuurmans-
Wijdeven.  
 

Adviseurs 

• prof dr U. Rosenthal (Eerste Kamer). Trad af op14 oktober in verband met zijn benoeming tot minister 
van Buitenlandse Zaken; zijn taken zijn tijdelijk overgenomen door Fred de Graaf en hij werd 
vervolgens opgevolgd door drs L.M.L.H.A. (Loek) Hermans; 

• drs M. Rutte (Tweede Kamer). Trad op 14 oktober af in verband met zijn benoeming tot minister-
president; is opgevolgd door S.A. (Stef) Blok; 

• mr drs J.C. (Hans) van Baalen (Europees Parlement); 

• mevrouw mr M.N. (Marianne) Kallen-Morren (VVD-Bestuurdersvereniging) tot 5 november; is 
opgevolgd door A.A.M. (Arno) Brok;  

• M.W.M. (Martijn) Jonk (JOVD); 

• dr P. (Patrick) van Schie (Teldersstichting). 
 
 
De portefeuilleverdeling binnen het hoofdbestuur per 31-12-2010 ziet er als volgt uit.  
 
Hoofdbestuurslid Primair Secundair 
Mark Verheijen, 
Wnd. Voorzitter  

• Algehele leiding en 
coördinatie 

• Politieke contacten 
fracties 

• Voorlichting vanuit de 
partij 

• Externe communicatie 

• Verkiezingscampagnes, 
permanente campagne en 
fondsenwerving 

• Voorzitter van de 
partijraad 

• Curator Teldersstichting 

 • Idee en debat in de VVD 

• Partijraden 

• Ad-hocdiscussie-
bijeenkomsten 

• Relatie met afdelingen en 
kamercentrales 

• Adviserend lid van de 
partijraad 

• Voorzitter LCID 

• Adviserend lid VBV 

• Curator Teldersstichting 

• Partijcommissies VROM, 
LNV, V&W, Wetenschap 
en Innovatie, Belastingen 
en Financiën 

Wiet de Bruijn, 
vice-voorzitter 

• Talentmanagement 

• Permanente Scouting 

• Partijcommissies 

• Netwerkvorming 

• Lef moet lonen 

• Adviserend lid van de 
partijraad 

• Aanspreekpunt PSC 

• Partijcommissies EZ, 
Cultuur en Mediabeleid, 
Volksgezondheid, 
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Integratie, Liberaal 
Ondernemers Platform  

Judith Tielen,  
algemeen secretaris 

• Functioneren en 
organisatie van de partij 

• Functioneren en 
organisatie AS 

• Statuten en reglementen 

• Programma’s AV 

• Mijn VVD en 
automatisering 

• Secretaris en lid partijraad 

• Plaatsvervangend 
algemeen 
penningmeester 

Mart van de Ven, 
algemeen  
penningmeester 

• Financieel beheer van de 
partij 

• Ledenadministratie 

• Contributie en 
subsidiestromen 

• Adviserend lid partijraad 

• Plaatsvervangend 
algemeen secretaris 

Pieter van de Stadt,  
internationaal secretaris 

• Coördinatie 
organisatorische 
activiteiten van de partij 
op internationaal terrein 

• Midden- en Oost-Europa-
programma 

• Contacten besturen 
buitenlandse liberale 
partijen 

• Organisatie inhoudelijke 
discussie m.b.t. tot 
Europa, OS en defensie 

• Betrekkingen met de 
ELDR/LI/LIGN 

• Adviserend lid partijraad  

• Lid raad van de ELDR  

• Adviserend bestuurslid 
LIGN  

• Lid uitvoerend comité LI 

• Partijcommissies 
BuZa/OS, Defensie, 
Europese Zaken, Milieu 
en Duurzaamheid, 
Veiligheid en Justitie  

 

Wobine Buijs- 
Glaudemans 

• Jongeren • Adviseur hoofdbestuur 
JOVD  

• Voorzitter LVN  

• Adviserend lid partijraad 

• Partijcommissies 
Onderwijs en 
Jongerenbeleid, 
Maatschappelijke 
Participatie, BZK, Werk 
en Inkomen  

Marianne Schuurmans  • Opleiding en training • Voorzitter LCO 

• Adviserend lid partijraad 

Henri Kruithof • In- en externe 
communicatie 

• Ledenwerving en 
ledenbehoud 

• Fondsenwerving  

• Alternatieve vormen van 
financiering 

• Permanente campagne 

• Voorzitter LPC 

• Adviserend lid partijraad 
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1.2.2 HBKC-overleg 
Het overleg tussen het hoofdbestuur en de kamercentralevoorzitters kwam in het verslagjaar acht keer 
bijeen, namelijk op 6 februari, 6 maart, 10 april, 12 juni, 17 juli, 4 september, 2 oktober en 11 december.  
 
Belangrijke onderwerpen van gesprek waren de val van het kabinet en de kandidaatstelling voor de 
tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen, het verloop van de kabinetsformatie en de kandidaatstelling 
voor de Eerste Kamerverkiezing, die in 2011 wordt gehouden. Vanuit de kamercentrales werd verslag 
gedaan over het verloop van de verkiezingscampagnes, ook die voor de herindelingsverkiezingen, en de 
algemene politieke en organisatorische gang van zaken binnen de centrales.  

 
1.2.3 Waarderingsvormen  
De VVD steunt op honderden vrijwilligers en politici die zich dagelijks inzetten voor de partij.  
Personen met langdurige en uitzonderlijke verdiensten voor de partij kunnen door het hoofdbestuur 
onderscheiden worden. Het hoofdbestuur vindt het bijzonder verheugend dat vele vrijwilligers in 
aanmerking komen voor een waardering van de VVD. Onderstaande personen hebben in 2010 een 
waardering ontvangen namens het hoofdbestuur. 
 
mr. D.U. Stikkerplaquette 
De mr. D.U. Stikkerplaquette is genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD.  
Deze plaquette is bedoeld voor personen die hun sporen hebben verdiend door  
hun langdurige en positieve inzet in het politieke bestuur. 

• Mevrouw W.H.H.M. van Alphen-Drost te Venlo 

• Mevrouw M.J.G. Buis te Best 

• De heer F.W. van der Dussen te Rotterdam 

• De heer T. Eerenstein te Emmen 

• De heer H.J. Fellinger te Leek 

• Mevrouw G.L.J.  Geenjaar-Cové te Hazerswoude 

• De heer D. van der Helm te s-Gravendeel 

• Mevrouw M.N. Kallen-Morren te Zeist 

• Mevrouw A. ten Kate-Rijkenbarg te Veeningen 

• De heer L.W.M. van der Kolk te Heemskerk 

• De heer A.F.M. Krijger te Soest 

• De heer T.J.P. Leenen te Tegelen 

• De heer J. Markink te Borculo 

• De heer R.J.M. Noët te Sas van Gent 

• De heer R.C. Nulkes te Noordwijkerhout 

• De heer W. Plekkenpol te Wolvega 

• De heer J.J. Provoost te Groede 

• De heer J.F. Scheerstra te Maassluis 

• De heer J.C. Schut te Eindhoven 

• De heer H.A. Sijgers te Almelo 

• Mevrouw Y.C. van Staalduinen te s-Gravenzande  

• De heer J.P.W.A.A.M. Taks te Breda 

• De heer J. Tromp te Hardinxveld-Giessendam 

• Mevrouw E.A. Veenis-Kaak te Westzaan 

• Mevrouw L.M.W. van Velsen-Nelissen te Hoofddorp 

• De heer C. van Velzen te Haarlem 

• De heer R.G. van de Ven te Sliedrecht 

• De heer S.N. Zuurbier te Barendrecht 
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Thorbeckepenning 
De Thorbeckepenning wordt uitgereikt aan personen die onbezoldigd en op  
uitzonderlijke wijze en met grote inzet functies in de partijorganisatie hebben 
 uitgeoefend. 

• Mevrouw M.H. Breugel-de Wit te Etten-Leur 

• De heer W. Damme te Hoogerheide 

• De heer J.D. van Drielen te Wijngaarden (ZH) 

• Mevrouw L.M. Driessen-Jansen te Bennebroek 

• De heer M.J.J. Haagmans te Valkenburg aan de Geul 

• De heer J.L. Jansen te Maurik 

• De heer H.J.M. Pieper te Oldenzaal 

• De heer A.R. van Roo te Ysselstein 

• Mevrouw J. Verstraten te Breskens 

• De heer F.A. Wijsenbeek te Den Haag 

• Mevrouw S. Wolthuis te Rotterdam 

• De heer E. Ziengs te Assen 

 
1.2.4 Algemeen secretariaat / Thorbeckehuis 
 Het Algemeen Secretariaat heeft de eerste helft van het jaar 2010 een grote rol gespeeld bij de 
organisatie van de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraden en de Tweede Kamer. In de 
Thorbeckezaal was een 'warroom' ingericht van waaruit de verkiezingen op professionele wijze zijn 
voorbereid en uitgevoerd. Ook de overige medewerkers van het secretariaat hebben in deze periode de 
verkiezingen vanuit hun expertise maximaal ondersteund met bijvoorbeeld extra trainingen (stem op mij) 
en fondsenwervingsactiviteiten. 
  
Na de verkiezingen werd door het hoofdbestuur een nieuwe directeur benoemd: campagnemanager 
Boudewijn Revis werd bereid gevonden Herbert Zilverentant op te volgen die na de 
gemeenteraadsverkiezingen wethouder in Leiderdorp werd. De nieuwe directeur kreeg de opdracht na 
turbulente jaren van campagnes en -daarvoor- crisis, het AS te professionaliseren en meer anticiperend in 
te richten. 
  
In de zomer heeft de directeur de organisatiestructuur van het AS aangepast: er zijn nu vier clusters 
gevormd met ieder een verantwoordelijk clusterhoofd. De clusters zijn: Control, Opleiding & 
Talentmanagent, Communicatie en Verenigingszaken. De nieuwe structuur had ook personele gevolgen. 
Uit het zittende personeelsbestand werden Lucie Wigboldus en Patricia Cho Chia Yuen bevorderd tot 
clusterhoofden vereniging resp. communicatie. Het team werd versterkt met Olivier Loos (clusterhoofd 
Opleiding en Talent) en Sandra Mulder (office manager). Ook is afscheid genomen van enkele 
functionarissen, waardoor een besparing in de personeelskosten is gerealiseerd. In 2010 hebben zeven 
werknemers van het VVD-secretariaat een andere baan gevonden, of hebben op een andere wijze hun 
loopbaan voortgezet. Ook is één medewerker eind 2010 met pensioen gegaan.  
Het aantal indiensttredingen bedroeg in 2010 twee en in 2009 zes. Het aantal formatieplaatsen bedroeg 
aan het einde van 2010 achttien, eind 2009 vierentwintig. Het effect hiervan is te zien op de begroting. In 
2010 werd 1,752 miljoen euro besteedt aan personeelskosten en in 2011 is dit teruggebracht tot 1,435 
miljoen euro. 
  
Ook is flink gesneden in de overige apparaatskosten door nieuwe contracten af te sluiten met 
toeleveranciers. De arbeidsvoorwaarden zijn versoberd. Dit alles is nodig om de komende jaren weer 
reserves op te bouwen voor komende campagnes. 
  
Eind 2010 was het Algemeen Secretariaat voldoende heringericht om de gevraagde professionaliteit en 
het anticiperend vermogen te leveren waar het HB de komende jaren op wil bouwen. De VVD zal 
professioneel ondersteund worden door op de kiezer gericht te werken aan opleiding en 
talentmanagement, een permanente maatschappelijke campagne en de inhoudelijke verdieping in de 
VVD.  
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De organisatiestructuur zag er in 2010 als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Directeur

Boudewijn Revis

Clusterhoofd Vereniging

Lucie Wigboldus

Vereniging

Dimitri Gilissen

David Vermorken

Tineke Tangel

externe inhuur

Internationaal

Ole Heil

Herbert 

Mosmuller

Stagiar

Sam van der 

Staak

Clusterhoofd  

Communicatie

Patricia Cho Chia Yuen

Raymond 't Hart

Peter Valstar

Mark 

van den Anker

(externe inhuur)

Clusterhoofd 

Control

Davy Erwich

Wim de Zwart

Anneke 

van Oosten

Ria van den 

Barselaar

Jelleke 

van Rantwijk

Clusterhoofd Talent 

Graciela Duran

Karin de Kok

Ronald de Rooij

Office Manager

Sandra Mulder

Mathieu 

Borsboom

Hans Alberts

Joop Brinckmann

Externe inhuur
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1.2.5 Commissies van onderzoek   
In het verslagjaar heeft het hoofdbestuur viermaal een Commissie van Onderzoek ingesteld. Dit betrof de 
volgende gevallen.  
 
In de afdeling Echt-Susteren waren enkele leden betrokken bij de oprichting van een nieuwe  lokale 
politieke partij, waarmee aan de gemeenteraadsverkiezingen werd deelgenomen als concurrent van de 
plaatselijke VVD-lijst. De ledenvergadering van de afdeling heeft het hoofdbestuur verzocht om 
betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten. Op aanbeveling van de Commissie van Onderzoek is het 
hoofdbestuur hiertoe overgegaan.  
 
De ledenvergadering van de afdeling Laren verzocht het hoofdbestuur om een in Laren wonend landelijk 
lid uit het lidmaatschap te ontzetten, omdat zij in de gemeenteraad zit voor een andere partij. Op advies 
van de Commissie van Onderzoek is het hoofdbestuur hiertoe niet overgegaan.  
 
Een Commissie van Onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een verzoek van de ledenvergadering 
van de afdeling Hoevelaken/Nijkerk, waar drie VVD-leden (twee plaatselijke leden en één landelijk lid) 
zich bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat hadden gesteld voor een concurrerende lokale partij. 
Het hoofdbestuur is in alle drie gevallen tot royement overgegaan.  
 
In Hardenberg wilde een lid dat zich had laten overschrijven naar het landelijk lidmaatschap weer 
terugkeren naar de lokale afdeling. Op grond van de aanbevelingen van een Commissie van Onderzoek 
heeft het hoofdbestuur hiermee ingestemd.  

 
1.2.6 Commissie van Beroep  
De Commissie van Beroep bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: 

• de heer mr D.W. Zwart te Nootdorp (voorzitter); benoemd in 2005; aftredend in 2011;  

• de heer J. Vos te Nuenen; benoemd in 2005; aftredend in 2011; 

• mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden; benoemd in 2008, herbenoembaar in 2011;  

• de heer J.W. Prins te Nieuwerkerk (plv. lid); benoemd in 2005; aftredend in 2011;  

• mevrouw T. van der Stroom-van Ewijk te Heemstede (plv. lid); benoemd in 2005; aftredend in 
2011; 

• vacature.  

 
Behandelde zaken  
In het verslagjaar werden er geen zaken door de Commissie van Beroep in behandeling genomen.   

 
1.2.7 Ledenraadplegingen  
Ledenraadplegingen maken al jaren integraal deel uit van de partijcultuur van de VVD. De aanwijzing van 
de lijsttrekker en de vaststelling van de kandidatenlijst vindt bij de verkiezing voor de Eerste en Tweede 
Kamer en het Europees Parlement plaats door een ledenraadpleging. Daarnaast is er de facultatieve 
mogelijkheid om ook bij de aanwijzing van de lijsttrekker en de vaststelling van de kandidatenlijst voor 
Waterschappen, Provinciale Staten of Gemeenteraad gebruik te maken van een ledenraadpleging. In 
2010 vonden er drie ledenraadplegingen plaats, te weten voor de kandidatenlijst vanaf plaats 2 voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010, de kandidatenlijst voor de verkiezing van Provinciale Staten 
van Drenthe op 2 maart 2011 en de kandidatenlijst vanaf plaats 2 tot en met plaats 20 voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten van Overijssel op 2 maart 2011. 
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a. Ledenraadpleging Tweede Kamer 
De ledenraadpleging over de kandidatenlijst vanaf plaats 2 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 
2010 vond van 8 tot en met 15 april 2010 plaats.  Mark Rutte was al eerder aangewezen als lijsttrekker. 
Aan deze ledenraadpleging namen 6653 leden deel. De opkomst was hiermee 19,2%. Stemmen was 
mogelijk via internet en per telefoon. Van de deelnemende leden gaf 86,3% via internet een voorkeur door 
en 13,7% deed dat per telefoon. De volledige uitslag werd op 20 april 2010 gepubliceerd. Er vonden geen 
wijzigingen plaats ten opzichte van de advieslijst van het hoofdbestuur. 
 
b. Ledenraadpleging Provinciale Staten Drenthe 
De ledenraadpleging over de kandidatenlijst voor de verkiezing van Provinciale Staten van Drenthe op 2 
maart 2011 vond van 10 tot en met 24 november 2010 plaats. Deze ledenraadpleging werd 
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de kamercentrale Drenthe. Het Algemeen 
Secretariaat faciliteerde deze ledenraadpleging. Aan deze ledenraadpleging namen 367 leden deel. De 
opkomst was hiermee 23,0%. Stemmen was uitsluitend mogelijk per post. De volledige uitslag werd op 29 
november 2010 gepubliceerd door het bestuur van de kamercentrale Drenthe. Er vonden geen 
wijzigingen plaats ten opzichte van de advieslijst van het kamercentralebestuur. 
 
c. Ledenraadpleging Provinciale Staten Overijssel 
De ledenraadpleging over de kandidatenlijst voor de verkiezing van Provinciale Staten van Overijssel op 2 
maart 2011 vanaf plaats 2 tot en met plaats 20 vond van 10 tot en met 24 november 2010 plaats. Eerder 
was Job Klaasen al aangewezen als lijsttrekker en waren er 10 lijstduwers benoemd door de centrale 
vergadering. Deze ledenraadpleging werd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 
de kamercentrale Overijssel. Het Algemeen Secretariaat faciliteerde deze ledenraadpleging. Aan deze 
ledenraadpleging namen 386 leden deel. De opkomst was hiermee 20,4%. Stemmen was uitsluitend 
mogelijk per post. De volledige uitslag werd op 30 november 2010 gepubliceerd door het bestuur van de 
kamercentrale Overijssel. Er vonden geen wijzigingen plaats ten opzichte van de advieslijst van het 
kamercentralebestuur. 
 

1.3 Inhoudelijke discussie
 
1.3.1 Partijraad  
De partijraad geeft adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en de VVD-leden in het Europees Parlement. De samenstelling van 
de partijraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. De besturen van de kamercentrales dragen 
kandidaten voor die door de ledenvergaderingen van de kamercentrales worden benoemd. Naast deze 
stemgerechtigde leden zijn er enkele categorieën leden van advies, waaronder de ereleden, de VVD-
leden in Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement en de voorzitters van de partijcommissies.  

 
Het Presidium’ bestaat uit vier leden vanuit de Partijraad aangevuld met een lid vanuit het Hoofdbestuur 
en een lid vanuit de Tweede Kamerfractie. Op 31 december 2010 bestond het presidium uit de volgende 
leden: 

• Martijn van Gruijthuijsen 

• Max Kerremans 

• Paul Wigman 

• Peter Lamberts 

• Mark Verheijen (HB-lid) 

• Mark Harbers (Tweede Kamer-lid) 

• Dimitri Gilissen (ambtelijke ondersteuning) 
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In 2010 vonden er vier bijeenkomsten van de Partijraad plaats: 
 
Partijraad Verkiezingsprogramma (Utrecht, 6 februari 2010). 
Tijdens deze partijraad werd er met de leden van de partijraad van gedachten gewisseld over de inzet en 
inhoud van het concept-verkiezingsprogramma. 
Allereerst gaf Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de verkiezingspgrogrammacommissie een korte 
inleiding. Vervolgens werd er door middel van vier rondetafelgesprekken over de volgende onderwerpen 
gediscussieerd: 

1. Financiën, economie, overheidsfinanciën, belastingen, financiële onderbouwing programma. 
2. Onderwijs, cultuur, wetenschap, sport, volksgezondheid, welzijn, sociale zaken, werkgelegenheid 

en jeugd. 
3. Verkeer & waterstaat, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, duurzaamheid, landbouw, 

natuur en voedselkwaliteit. 
4. Justitie, immigratie, integratie, binnenlandse zaken, grondrechten, Europa, buitenlandse zaken, 

defensie en ontwikkelingssamenwerking. 
 
Partijraad Wonen, werken en recreëren op het platteland (Baarn, 25 juni 2010). 
Het onderwerp wonen, werken en recreëren op het platteland werd besproken tijdens de partijraad op 25 
juni 2010. De partijraad begon met columns van Jan Jaap de Graeff en Werner Ludwig. Aansluitend was 
er voor de leden van de partijraad de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Vervolgens vond er een 
discussie over dit onderwerp plaats aan de hand van de volgende stellingen: 

- De werkgelegenheid en leefbaarheid in krimpgebieden moeten gewaarborgd worden; indien nodig 
via aangepaste regelgeving. 

- De ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 zijn van belang voor de leefbaarheid en de 
economie van ons land. 

- De tegenstelling natuurbeleid/economie wordt ernstig en onnodig overdreven. 
- De economische betekenis van het landelijk gebied wordt –afgezien van de agrarische functie- 

schromelijk onderschat. 
- De Europese Natura 2000 richtlijn voegt weinig tot niets toe aan de natuurlijke en ecologische 

waarden die we hebben in dit land. 
- Voor toekomstige ontwikkeling moet het platteland zich meer richten op andere gebruik, zoals 

toerisme en recreatie. 
 
Partijraad Miljoenennota (Gorinchem, 2 oktober 2010). 
Deze partijraad stond, naast de miljoenennota, ook in het teken van het regeerakkoord. Er werd op een 
informele wijze met de kamerleden gesproken over zowel de miljoenennota als het regeerakkoord.  
Tijdens deze partijraad werd duidelijk dat er weinig kritiek was op het regeerakkoord. De weinige kritiek 
die er was, had vooral te maken met het ontbreken van belangrijke hervormingen; zoals de inkorting van 
de WW-duur of de aanpassing van het ontslagrecht. Wel werd duidelijk dat de overgrote meerderheid van 
de partijraad achter het regeerakkoord stond. 
Ook kondigde Mark Verheijen aan dat het Hoofdbestuur bezig is met plannen om het debat weer meer 
ruimte te geven binnen de VVD. Het presidium van de partijraad ondersteunde dit initiatief. 
 
Partijraad Cultuur (Tilburg, 11 december 2010). 
Tijdens deze partijraad werd er door de leden gesproken over cultuur en ‘ de verschuivende grenzen in 
cultuurland; van overheidszorg naar particulier initiatief’ .  
De dag begon met inleidingen van Pim van Klink (gasthoogleraar kunsteconomie aan de Universiteit van 
Antwerpen) en Wim Vringer (directeur muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven). Na deze inleidingen was 
er ruimte voor discussie.  
Tijdens deze inleidingen en discussies kwamen er twee dingen heel duidelijk naar voren. In de eerste 
plaats werd duidelijk dat cultuur bij de VVD in goede handen is. In de tweede plaats bleek, dat de 
overheid de cultuur in hoge mate afhankelijk heeft gemaakt van overheidssubsidies en dat dit de kracht 
van cultuur zeker niet ten goede komt. Ook concludeerde de partijraad dat het verhogen van de BTW voor 
onderdelen binnen cultuur niet het aanbod aanpakt, maar juist de vraag. Net als de verschillende BTW-
tarieven tussen cultuursectoren is dit iets waar geen juiste boodschap van uit gaat. 
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1.3.2  Partijcommissies 
De partijcommissies bestaan uit netwerken van VVD-leden die zich per deelgebied bezighouden met het  
adviseren van gekozen VVD-politici, zowel op landelijk als lokaal niveau. Ook houden zij zich bezig met 
het organiseren van werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten. Zij weten de aanwezige kennis en 
expertise van leden op een efficiënte en proactieve wijze voor de partij beschikbaar te maken. Daarbij 
maken ze gebruik van de beschikbare netwerken zowel binnen als buiten de partij. 

 
2010 was een bijzonder jaar voor de partijcommissies. Conform het Huishoudelijk Reglement van de VVD 
zijn de partijcommissies ontbonden op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, 9 juni 2010. 
Om zowel de advies- als netwerkfunctie van de partijcommissies te versterken is er bij het samenstellen 
van de nieuwe partijcommissies gekozen om naast een kleine kerncommissie (maximaal 20 leden) een 
netwerk van VVD-leden te betrekken. Ook is de indeling van de partijcommissies veranderd: 

• De partijcommissie integratie is opgegaan in de partijcommissie Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 

• De partijcommissie Milieu en Duurzaamheid is opgegaan in de partijcommissie Economische 
Zaken en Innovatie; 

• De partijcommissie Wetenschap en Innovatie is opgegaan in de partijcommissie Onderwijs en 
Wetenschap en Economische Zaken en Innovatie; 

• Het onderwerp ‘jeugd’ gaat van de partijcommissie Onderwijs en Jeugd naar de partijcommissie 
Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd; 

• De partijcommissie Maatschappelijke Participatie en Werk en Inkomen zijn opgegaan in de 
nieuwe partijcommissie Sociale Zaken en de partijcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd. 

 
In september 2010 zijn de voorzitters van de 16 nieuwe partijcommissies benoemd door het hoofdbestuur. 
Van 1 tot en met 10 oktober 2010 konden leden hun interesse voor het lidmaatschap van een 
partijcommissie of het bijbehorende netwerk kenbaar maken. De leden van de partijcommissie worden op 
voordracht van de voorzitter benoemd door het hoofdbestuur. Eind 2010 kende de VVD de volgende 
partijcommissies.  

• Belastingen 

• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

• Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 

• Cultuur en Media 

• Defensie 

• Economische zaken en Innovatie 

• Europese zaken 

• Financiën 

• Infrastructuur 

• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

• Sociale zaken 

• Onderwijs en Wetenschap 

• Veiligheid en Justitie 

• Wonen en Ruimte 

• Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd 

• Sport 
 

Een jaarverslag van de partijcommissies is als Bijlage I bij dit jaarverslag gevoegd.  
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1.4 Netwerken
 
1.4.1 Lef moet lonen 
Lef moet Lonen is een actief LinkedIn-netwerk van ondernemers die lef durven of willen tonen.            Er 
hebben in 2010 geen fysieke activiteiten plaatsgevonden, deze zullen in 2011 weer worden opgepakt. 
Onno Aerden is de voorzitter van dit netwerk. 

 
1.4.2 Liberaal Publiek 
Liberaal Publiek is het VVD-(semi)ambtenarennetwerk.  Oorspronkelijk begonnen als ambtenarenborrel, 
is Liberaal Publiek nu een gecombineerde virtuele en fysieke ontmoetingsplaats van liberalen die 
belangstelling hebben voor de publieke zaak, waarin kennis en kunde uitgewisseld worden en er handig 
gebruik wordt gemaakt van het netwerk om ook liberalen op stakeholder posities in het openbaar bestuur 
te krijgen. Joris den Bruinen is de voorzitter van dit netwerk.  
 
Het algemene doel van Liberaal Publiek is het versterken van de relatie tussen ambtenaren en de VVD. 
Daarnaast zijn de volgende subdoelen gesteld:  

• inzicht krijgen en beschikbaar hebben van expertise van ambtenaren ten behoeve van de VVD; 

• stimuleren van ideeënuitwisseling en onderlinge contacten tussen ambtenaren; 

• benutten voor rekrutering van VVD’ers op stakeholdersposities binnen het publieke domein.  
 

De doelgroep voor Liberaal publiek zijn VVD-leden die werkzaam zijn in het publieke domein (ministeries, 
ZBO’s, colleges, provincie, gemeente etc.) en het liberale gedachtegoed ondersteunen. 
In 2010 heeft een drietal bijeenkomsten van Liberaal Publiek plaatsgevonden: 

• Kick-offbijeenkomst met Gerrit Zalm op 21 april 2010; 

• Liberaal Publiek Netwerkborrel met René Leegte op 22 juni 2010; 

• Netwerbijeenkomst tijdens de 129
e
 algemene vergadering op 13 november 2010. 

 
1.4.3 Liberaal Vrouwen Netwerk 
De werkwijze van het LVN wordt zowel binnen als buiten de partij steeds beter zichtbaar. Coördinator van 
het Liberaal Vrouwennetwerk is Marijke Vos-Maan. De landelijke commissie LVN wordt gevormd door 
afgevaardigden (vrouwen en mannen) in de Kamercentrales met LVN in hun portefeuille. Er is tevens een 
kleine stuurgroep, die naast Marijke Vos-Maan bestaat uit Pia Band, Margaret de Vos van Steenwijk en 
Nahied Rezwani. 
 
Missie, visie en doelstelling 
De missie blijft: Integratie in de partij, biedt betere kansen voor de VVD vrouw om een goede netwerker te 
worden. Het Liberaal Vrouwen Netwerk zit met haar doelstelling en missie op de goede lijn om binnen de 
partij zich verder te ontwikkelen, zowel ten aanzien van partijorganisatie als partijpolitiek. 
 
Doelen van het Liberaal Vrouwennetwerk: 

• Het bevorderen van de politieke bewustwording van vrouwen; 

• Het vergroten van de participatie van liberale vrouwen in bestuurlijke, politieke en 
maatschappelijke functies. In de praktijk betekent dit: meer (gekwalificeerde) vrouwen op politieke 
en maatschappelijk relevante posities ter versterking van het liberale gedachtegoed;  

• Een toegankelijk netwerk opbouwen waaraan meerdere netwerken of contactpersonen gekoppeld 
worden; 

• De vertegenwoordiging van en beïnvloeding door liberale vrouwen in vrouwenorganisaties, zowel 
nationaal als internationaal. 

 
Vertegenwoordigingen 
Het Liberaal Vrouwen Netwerk is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Nederlandse 
Vrouwenraad. Eveneens is het LVN vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Internationaal en de 
commissie Rechten van de vrouw van de Nederlandse Vrouwenraad. 
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Het LVN onderhoudt contacten met E-Quality, bureau voor gender en etniciteit en diverse organisaties 
waaraan meerdere netwerken of contactpersonen gekoppeld zijn. 
 
Er is regelmatig contact met de portefeuillehouders LVN in de Kamercentrales en de VVD-
Bestuurdersvereniging en partijcommissies. In dit verslagjaar zijn door leden van de stuurgroep op 
uitnodiging diverse bijeenkomsten bijgewoond, zoals de Voorjaars- en de Prinsjesdagborrel van E-Quality.  
 
Bijeenkomsten 
Op 1 februari organiseerde het LVN een bijeenkomst met alle vrouwelijke lijsttrekkers voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Deze bijeenkomst, waarbij ook Erica Terpstra aanwezig was, vond plaats in 
Aalburg. In 2010 heeft het LVN een flyer gemaakt t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens een 
fundraisingdiner in Heerjansdam werden de middelen hiervoor opgehaald.  

 
1.4.4 Seniorennetwerk 
Het Seniorennetwerk is opgebouwd uit lokale en regionale seniorennetwerken. Deze organiseren lokaal of 
regionaal bijeenkomsten over thema’s die voor senioren belangrijk zijn. Het VVD-seniorennetwerk wordt 
landelijk aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit Monique Boskma, Cock Huijgen en Marijke Vos-
Maan.Jaarlijks vindt een Seniorennetwerkcongres plaats in samenwerking met de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer. Het seniorennetwerk was ook dit jaar belast met de organisatie rond de VVD-stand op de 
50+beurs in Utrecht. In 2009 was de VVD hier ook van de partij. 
 
Doelstellingen van het seniorennetwerk zijn: 

• Aandacht vragen voor en toetsen van politieke beleidsvelden als het gaat om zaken die voor 
senioren van belang zijn; 

• Inzet van talenten van VVD-senioren in en buiten de partij; 

• Klankbord en podium voor kennis en kunde t.b.v. de partij. 
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1.5 Jongerenbeleid
 
1.5.1 Jongerenbeleid 
In 2010 is het jongerenbeleid herijkt. In 2011 zal dit verder uitgerold worden door het hoofdbestuurslid met 
jongerenbeleid in de portefeuille. Dit zal gebeuren in nauw overleg met een stuurgroep en met de 
personen met jongerenbeleid in hun portefeuille. 
 
Kern van het beleid is dat jongeren binnen de bestaande partijstructuren hun weg vinden. Het 
jongerenbeleid is er op gericht dit te bevorderen en te stimuleren. 

  
1.5.2 Samenwerking met de JOVD 
In 2010 is de samenwerking tussen de VVD en de JOVD geëvalueerd. Hiervoor werd door de VVD en de 
JOVD gezamenlijk een commissie ingesteld. Ferdi de Lange was voorzitter van de commissie. Daarnaast 
waren Caroline van Doorn (namens de VVD) en Jeroen Benning (namens de JOVD) lid van de 
commissie. Ambtelijke secretaris was David Vermorken van het VVD Algemeen Secretariaat. 
 
De taak van de commissie was tweeledig:  

1. De commissie onderzocht de toegevoegde waarde van, de praktische mogelijkheid tot en de 
financiële gevolgen van een contributiearrangement tussen beide organisaties. Dit onderzoek is 
medio maart 2010 afgerond. Hieruit bleek dat, gelet op de gestelde randvoorwaarden, een 
contributiearrangement tussen beide organisaties op dit moment niet uitvoerbaar is. 

2. De commissie evalueerde de samenwerking tussen de JOVD en de VVD in de afgelopen jaren en 
droeg voorstellen aan om de samenwerking te verbeteren indien nodig. De eigenheid van beide 
organisaties wordt daarbij in beginsel niet aangetast. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de 
doorstroming van JOVD leden naar de VVD. Opleiding en training en talentmanagement zijn 
hierbij van belang. Het rapport dat voortvloeide uit de werkzaamheden is in het najaar besproken 
in de hoofdbesturen van beide organisaties en op de algemene vergadering van de JOVD.  

 
Belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de JOVD en de VVD elkaar beiden met hun eigen profiel 
versterken. Daarbij is en blijft een goede onderlinge verstandhouding belangrijk. Door open communicatie 
en goede samenwerking tussen de beide hoofdbesturen zal dit vorm gegeven worden. In 2010 verliepen 
de contacten tussen beide hoofdbesturen al uitstekend. 
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2. ADMINISTRATIE
 

2.1 Wijzigingen VVD-afdelingen/Herindelingen
 
15 januari 2010 
De afdelingen Veendam (P362), Pekela (P501) en Menterwolde (P272) gaan samen als de nieuwe VVD 
afdeling Veendam-Menterwolde-Pekela (P362). 
 
15 januari 2010 
De afdeling Andijk (J554) gaat samen met de afdeling Medemblik (J578) 
 
22 maart 2010 
De afdeling Gulpen/Wittem (R696) is opgeheven. De twee overgebleven leden zijn overgeschreven naar 
de VVD afdeling Heerlen (R651). 
 
22 maart 2010 
De afdeling Rozenburg (H310) gaat verder als onderafdeling bij Rotterdam. 
De afdeling heet nu Rotterdam-Rozenburg (E758). 
 
21 mei 2010 
De Regio Heerenveen (143N) is opgeheven. De VVD afdelingen Heerenveen (N155), Ooststellingwerf 
(N277), Opsterland (N281), Smallingerland (N328) en Weststellingwerf (N391) behoren dus niet meer tot 
enige regio. 
 
12 april 2010 
De VVD afdeling Roerstreek (R531) heeft de naam aangepast in VVD afdeling Roerdalen. 
 
17 augustus 2010 
De VVD afdeling Boekel (A760) is aangemaakt. De leden van Uden die woonachtig zijn in Boekel zijn 
overgeschreven naar deze nieuwe VVD afdeling. 
 
23 november 2010 
De afdeling Anna Paulowna (J019), Niedorp (J396), Wieringen (J394) en Wieringermeer (J395) gaan fijn 
samen verder tot de afdeling Hollands Kroon (J019). 

 

2.2 Ledenontwikkeling
 
Het ledental was op 1 januari 2010 35.465 (gecorrigeerd t.o.v. eerdere rapportages). Op 1 januari 2011 is 
het ledental gestegen naar 37.942. Dit betekent een netto ledengroei van 2.477 leden in 2010. In 2010 
zijn er in totaal 5.642 nieuwe leden bijgekomen, 3.165 leden hebben zich uitgeschreven. Het ledenaantal 
van de VVD is in 2010 toegenomen met meer dan 6 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VVD JAARVERSLAG 2010   
 
 

 
23 

 

3. VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
 

3.1 Gemeenteraadsverkiezingen
 
De Gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 3 maart 2010. Nederland telde op 1 januari 431 
gemeenten, waarvan er 394 meededen aan de verkiezingen. Het opkomstpercentage was lager dan de 
voorgaande jaren: 56%. Ten opzichte van 2006 won de VVD in percentage: 15,68% van de stemmen. Dat 
is meer dan in 2006, toen de VVD 13,87% won. Deze gemeenteraadsverkiezingen leverden de VVD 1432 
raadszetels op, 182 meer dan in 2006. In totaal brachten 1.031.983 mensen hun stem uit op de VVD. 
 
De Gemeenteraadsverkiezingen waren de eerste grote verkiezingen waarvoor campagne werd gevoerd 
onder de vlag van de Permanente Campagne. Duizenden vrijwilligers hulden zich in nieuwe 
campagnekleding, lieten landelijk hun posters en flyers opmaken in de nieuwe huisstijl en voerden volop 
campagne in de nieuwe, witte huisstijl met het nieuwe oranje logo. Tijdens deze campagne werd ook voor 
het eerst massaal ‘gecanvast’, van deur tot deur om een persoonlijk gesprek aan te gaan met potentiële 
VVD-kiezers.  
  
Onder leiding van campagneleider Stef Blok en campagnemanager Boudewijn Revis, werd op het 
Algemeen Secretariaat een ‘warroom’ ingericht. Naast vier vaste krachten, werkten hier drie tijdelijke 
krachten. Dit team droeg vanaf het Algemeen Secretariaat zorg voor de ondersteuning van de partij met 
reclameinkoop, marketingadvies, sprekerscoördinatie, productie van campagnemateriaal, social media 
advies, webcare en campagneactiviteiten.  

 

3.2 Tweede Kamerverkiezingen
 
Door de voortijdige val van het Kabinet Balkenende IV op 20 februari 2010, midden in de campagne voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen, werd de Gemeenteraadscampagne rechtstreeks doorgetrokken naar de 
Tweede Kamercampagne. De VVD viel landelijk op door de paginagrote dagbladadvertentie de dag na de 
val van het kabinet met de stelling ‘Het kabinet is gevallen. Kan ons land eindelijk weer opstaan’.  
  
De Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats op 9 juni 2010. Het duurde tot diep in de nacht tot duidelijk 
werd dat de VVD voor het eerst in haar geschiedenis de grootste partij van Nederland werd: 31 zetels. 
Het opkomstpercentage van deze verkiezingen lag op 75,4%. Ten opzichte van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2006 won de VVD in percentage: 20,49% van de stemmen, tegen 14,67% in 
2006. In totaal brachten 1.929.575 mensen hun stem uit op de VVD. 

 

3.3 Herindelingsverkiezingen 
 
In november heeft de VVD vanuit het landelijk campagneteam in diverse gemeenten de 
herindelingsverkiezingen ondersteund. Op 24 november vonden deze verkiezingen plaats. Op de 
zaterdag voorafgaand aan deze verkiezingen was er de traditionele landelijke VVD canvasdag met 
prominenten die door heel Nederland de lokale verkiezingscampagnes kwamen steunen. 
 

3.4 Landelijke PR-Commissie (LPC) 
 
Elk kamercentralebestuur heeft een lid dat verantwoordelijk is voor de portefeuille PR-activiteiten en 
permanente campagne. Deze PR-vertegenwoordigers hebben zitting in de Landelijke PR-Commissie 
(LPC).  
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Voorzitter van de commissie is het hoofdbestuurslid met de portefeuille Communicatie & PR, Henri 
Kruithof. In de commissie zitten ook de voorlichters van zowel partij als fractie en vertegenwoordigers van 
het Algemeen Secretariaat. De LPC komt doorgaans vier à vijf keer per jaar bijeen. In 2010 kwam de LPC 
vier keer bijeen. Dit was voornamelijk in het kader van de permanente campagne en de drie verkiezingen. 

 

3.5 Liber
 
Liber kwam in 2010 zeven maal uit, te weten in januari, februari, april, mei, juli, september, oktober en 
december. In de Liber van februari en mei werd met een extra campagnekatern aandacht besteed aan de 
verkiezingen. Met nieuws vanuit de partij, interviews met leden en informatie over de permanente 
campagne, de verkiezingen en belangrijke activiteiten van de VVD, heeft Liber zich breed georiënteerd op 
alle gelederen van de VVD. Er is ruimte geboden om ideeën naar voren te brengen en discussie aan te 
jagen. Daarnaast is er speciale aandacht uitgegaan naar de permanente campagne en de politieke 
inhoud van de verschillende verkiezingscampagnes. Net als in eerdere jaren heeft Liber in 2010 veel met 
beeld-/tekst-verhouding gedaan. Met foto’s zijn artikelen extra tot leven gebracht. De vaste cartoon op 
pagina drie droeg bij aan de beeldbepaling van het blad. De campagnekaternen werden ook op straat 
uitgedeeld tijdens de campagneperiode voor de verkiezingen. De krant had tot doel leden en niet-leden te 
informeren over de VVD standpunten tijdens de Gemeenteraad- en Tweede Kamerverkiezingen. 

 

3.6 Website
 
De VVD is een partij met een duidelijke mening en laat dit ook terugkomen door op de website 
standpunten en (steeds geactualiseerde) stellingen in te nemen. Daarnaast gaat de VVD graag in debat 
en is er op de site de mogelijkheid voor de bezoeker om te reageren, te beoordelen en ook zelf een 
standpunt in te nemen. Met de website laat de VVD ook zien dat zij een moderne partij is. De mogelijkheid 
om artikelen of standpunten te delen met vrienden via de verschillende Social Media-platforms als Twitter 
of LinkedIn is dan ook geen probleem. De VVD heeft zich in 2010 verder geprofessionaliseerd op online-
gebied. Zo is er een voorleesfunctie voor slechtzienden op de website, is er een mobiele variant van de 
website ontwikkeld, een iPhone App en kan men nu donaties en betalingen doen aan de VVD via iDeal. 
 
Lokale websites 
Sinds eind 2005 biedt de VVD afdelingen / kamercentrales / individuen (wethouders/raadsleden e.d.) de 
mogelijkheid een professionele en eenvoudig te onderhouden lokale website in de VVD-huisstijl af te 
nemen. Momenteel zijn er ca. 300 afdelingen die gebruik maken van dit aanbod. De lokale website wordt 
op basis van sponsoring aangeboden; de VVD vraagt de gebruiker slechts om een jaarlijkse bijdrage. De 
hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal VVD-leden van de kring waarbinnen de gebruiker actief is. 
Deze bijdragen vloeien terug in het project lokale websites. 
 
Thorbeckeweb 
Thorbeckeweb is de wekelijkse digitale nieuwsbrief voor VVD-leden. De partij, Tweede Kamer, Eerste 
Kamer en Eurofractie zijn hierin bijna wekelijks met Nieuwsitems vertegenwoordigd. Thorbeckeweb wordt 
nagenoeg iedere week op vrijdag verstuurd; in 2010 60 keer. Het aantal abonnees was in 2010 circa 
18.500. 
 
Campagenieuwsbrief 
In de aanloop naar de herindelingverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen is de 
campagnenieuwsbrief een belangrijk communicatie-instrument geweest. Er werd door het campagneteam 
van de VVD met regelmaat gecommuniceerd door middel van deze campagnenieuwsbrief. Hierin konden 
lijsttrekkers, kandidaten, campagneleiders, KC’s en afdelingen (ca. 1.100 ontvangers) bijvoorbeeld 
adviezen lezen met betrekking tot de campagne-uitingen, de stemwijzer, de campagnedata, de webshop, 
de huisstijl, online communicatie / interactie, etc.. In 2010 verscheen de campagnenieuwsbrief negen 
keer. 
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4. TALENTMANAGEMENT
 

4.1 Algemeen
 
De ambitie van de VVD is om de grootste politieke partij van Nederland te blijven. Daarnaast wil de VVD 
blijven groeien. In een snel veranderende en complexe politiek-bestuurlijke omgeving dient de 
slagvaardigheid te worden vergroot. Zeker nu is het nog meer van belang om bestuurlijk en politiek talent 
tijdig te onderkennen, te trainen, te ondersteunen en op de juiste plaats in te zetten. De VVD besteedt 
daarom veel aandacht aan opleiding, training en talentmanagement. 
 
Talentmanagement is één van de drie speerpunten van het hoofdbestuur. Dit is een goede stimulans om 
door te gaan op de ingeslagen weg en onze verantwoordelijkheid te nemen in het leveren van kwalitatief 
goede volksvertegenwoordigers en bestuurders. Om de opleidingen goed te laten afstemmen op 
talentmanagement, zijn op het Algemeen Secretariaat de afdeling Talentmanagement en de afdeling 
Opleiding & Training samengevoegd in één cluster. Onder leiding van de Talentmanager werken deze nu 
nauw samen en vindt een goede afstemming plaats. 
 
Wat betreft Talentmanagement heeft het jaar 2010 in het teken gestaan van het adviseren van het 
hoofdbestuur aangaande de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezing. Het enthousiasme om zich in te 
zetten voor de partij is groot.  Dit meten we onder andere af aan de hoeveelheid gesprekken die hebben 
plaatsgevonden, maar ook aan het aantal aanmeldingen voor de diverse opleidingstrajecten, en aan het 
aantal aanvragen voor cursussen door de diverse kamercentrales en afdelingen. 

 

4.2 Het scouten van talent
 
Op landelijk niveau is de Permanente Scoutingcommissie (PSC) op dezelfde voet verder gegaan als de 
jaren daarvoor, namelijk consequent in gesprek met talent in de partij. Het scouten van talent, het 
ontwikkelen van talent en het matchen van vraag en aanbod zijn onverminderd doorgegaan. In 2010 
diende dit vooral ter voorbereiding voor de tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer en de 
reguliere verkiezingen voor de Eerste Kamer, maar ook om te waarborgen dat de VVD in de toekomst 
gegarandeerd is van kwalitatief goede kandidaten voor de politiek-bestuurlijke top en het maatschappelijk 
middenveld. 
 
De PSC komt in principe eenmaal per maand bijeen in Utrecht, waar zij kandidaten ontvangt. In 2010 zijn 
er extra bijeenkomsten geweest vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. 
 
Aantal bijeenkomsten en kandidaten 2010 
In 2010 zijn in totaal 17 bijeenkomsten geweest. Gedurende deze 17 bijenkomsten zijn er met 147 
kandidaten gesprekken gevoerd.  
 
Commissieleden PSC  2010 

• Pauline Krikke (voorzitter) 

• Ludo Wijngaarden 

• Onno Hoes 

• Hans van den Broek 

• Frans Gosses 

• Joan Leemhuis 

• Anneke van Leeuwen 

• Anke Blerck 

• Henk Kamp 
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Mutaties 
Commissieleden die afscheid hebben genomen in 2010: 

• Henk kamp 

• Anke van Blerck 

• Anneke van Leeuwen 

• Joan Leemhuis 
 
Er zijn in 2010 geen nieuwe commissieleden toegetreden tot de commissie. 
 

4.3 Het ontwikkelen van talent
 
De samenwerking tussen VVD-Talentmanagement en de Haya van Somerenstichting is goed, omdat dit 
mede heeft geresulteerd in de mogelijkheid om talenten door te geleiden naar de opleidingsprogramma's 
van de Haya van Somerenstichting, als de Kadertraining, de Regionale Masterclasses of de 
Topkadertraining. Op deze wijze kunnen talenten worden opgeleid, getraind en uitgetest. Dit laatste om te 
kunnen beoordelen of zij naast het op de bühne schitteren ook in teamverband kunnen werken, kunnen 
dienen en ook collega’s iets gunnen.  
 
De talenten die opvallen in de programma’s van ‘De Haya’ worden op hun beurt doorgeleid naar de PSC. 
Zo is de wisselwerking tussen talentmanagement en ‘De Haya’ optimaal.  
 
In 2010 is het project-‘Stem op mij!’ binnen de VVD uitgerold voor kandidaten voor de Provinciale Staten. 
Op deze wijze werden de kandidaten getraind in het succesvol campagne voeren.  
‘Stem op mij!’ is er op gericht om via een interactieve workshop kandidaten voor politieke 
vertegenwoordigende functies te trainen in het formuleren van de kernboodschap, de thematiek van de 
campagne en het campagnevoeren zelf. Het uiteindelijke doel: zo veel mogelijk stemmen binnen halen.  
 

4.4 De match tussen vraag en aanbod
 
VVD Talentmanagement is gericht op een optimale inzet van kennis en kunde in de partij. De VVD streeft 
er verder naar om het liberale geluid in het maatschappelijke middenveld te vergroten. Ook in 2010 is hier 
veel aandacht aan besteed, waardoor zowel het aanbod van talent, als de vraag naar talent is gestegen. 
Hierdoor zijn er vanuit talentmanagement veel geschikte VVD’ers voorgedragen op diverse functies en 
projecten binnen en buiten de partij.  
 
Deze stijgende lijn moet ook in 2011 vastgehouden worden, zeker nu de VVD de grootste partij van 
Nederland is. Het cluster Talentmanagement/Haya van Somerenstichting speelde ook een steeds grotere 
rol in de ondersteuning van de afdelingen naar het zoeken van een wethouder van buiten, waarnaar een 
steeds grotere vraag is. 
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5. OPLEIDING EN TRAINING
 

5.1 Activiteiten/Speerpunten van beleid 
 
Kaderschool 
Eén van de speerpunten van het beleid van de Haya van Somerenstichting is de Kaderschool. De 
Kaderschool bestaat uit de Kadertraining en de Topkadertraining. Tijdens het traject worden de 
deelnemers beoordeeld door de Beoordelings- en Begeleidingscommissie (BBC). De cursisten hebben na 
afloop van het traject hun beoordeling samen met een gericht ontwikkelingsadvies toegestuurd gekregen. 
 
Kadertraining 
De Kadercursus 2010 besloeg vier zaterdagen, met als hoofdthema ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid in je 
gemeente’. De doelstelling is het aanbieden van een kwalitatief goede cursus waar (aankomende) 
kaderleden zowel inhoudelijk als in vaardigheden getraind worden. Aan de Kadercursus hebben in 2010 
66 deelnemers meegedaan. Er waren 78 aanmeldingen binnengekomen, waardoor er is geselecteerd op 
basis van het CV, reeds ontplooide activiteiten binnen de VVD en gevolgde cursussen bij de Haya van 
Somerenstichting. In 2010 werd de Kadercursus voorgezeten door Joan Leemhuis-Stout, lid van de 
Permanente Scoutingscommissie. 
 
Topkadertraining 
Uit de deelnemersgroep van de Kadercursus en de Regionale Masterclasses is een selectie gemaakt 
voor de Topkadertraining. Ook vanuit de database van de Permanente Scoutingscommissie is een aantal 
deelnemers geselecteerd. Uiteindelijk hebben 25 personen deelgenomen aan de Topkadertraining. De 
training bestaat uit twee zaterdagen in Zeist en twee weekenden in Wolfheze. Tijdens de eerste twee 
zaterdagen krijgen de deelnemers vaardigheidstrainingen. De laatste twee weekenden omvatten een 
intensief, gevarieerd programma. Voorzitter van de Topkadertraining in 2010 was Frank de Grave. 
   
Regionale Masterclasses 
Met de Regionale Masterclasses wordt beoogd op regionaal niveau een training verdeeld over tien 
maanden aan te bieden die kennis en vaardigheden integreert. Om de kamercentrales te stimuleren in de 
toekomst een dergelijke training te organiseren is een ‘Blauwdruk Haagsche Masterclass’ beschikbaar 
waarin van A tot Z de organisatie staat omschreven. De kamercentrales zijn belast met de organisatie van 
de Regionale Masterclasses. In de volgende Kamercentrales werd in 2010 een Masterclass 
georganiseerd:  

1. Amsterdam 
2. Den Haag  
3. Dordrecht 
4. Friesland, Groningen en Drenthe (gezamenlijke organisatie) 
5. Limburg 
6. Overijssel 
7. Rotterdam 
8. Zuid-Holland Noord 

 
eLearning  
De Haya van Somerenstichting heeft eLearning ontwikkeld om VVD-leden gratis kennis te laten maken 
met onze cursussen. In 2010 werden via www.vvd.tv zes cursussen aangeboden: Liberale Waarden, 
Politieke Stromingen, Geschiedenis van het Liberalisme, Gemeenteraad en Gemeentefinanciën. Nieuw 
toegevoegd is de workshop Beter Besturen met verschillende downloads speciaal met informatie voor 
besturen. 
 
Maatwerktrainingen 
De afgelopen jaren hebben de trainingen van de Haya van Somerenstichting steeds meer het karakter 
van maatwerktrainingen gekregen. Naar verwachting zal de vraag naar maatwerktrainingen de komende 
jaren alleen maar toenemen.  



VVD JAARVERSLAG 2010   
 
 

 
28 

 

5.2 Landelijke bijeenkomsten
 
Zomerschool 
De zomerschool omvat een vierdaags programma ter verdieping van het liberale gedachtegoed voor een 
selectie van vergevorderde studenten, pas afgestudeerden en jonge beleidsmedewerkers van de Tweede 
Kamerfractie, als project van de Teldersstichting in samenwerking met de Haya van Somerenstichting.  
De programmaonderdelen werden door diverse prominente VVD’ers ingeleid. 
 
Wmo dagen 
De themabijeenkomstdag Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft in 2010 tweemaal 
plaatsgevonden. De eerst dag werd in Utrecht op 10 april georganiseerd en de terugkomdag op 2 oktober. 
Bij de bijeenkomst op 2 oktober  waren een drietal deelsessies georganiseerd die door alle deelnemers 
zijn doorlopen. Er zijn in totaal 120 deelnemers geweest op de bijeenkomsten.  
 
Wethoudersweekend  
Op vrijdag 11 juni openden Marianne Kallen-Morren (Voorzitter VVD-Bestuurdersvereniging) en Marianne 
Schuurmans-Wijdeven (Hoofdbestuurslid opleiding en training) het ‘Wethoudersweekend’. Floris de 
Gelder (oud-wethouders) was de weekendvoorzitter. Het programma was divers en had als doel: contact 
met elkaar, uitwisselen van ervaringen, leren van elkaar en spreken met Tweede Kamerleden. Het begon 
vrijdag met een Gastcollege ‘Financiën’ en in de avond ‘Liberale loopbanen’. Op zaterdag een gastcollege 
‘Integriteit’ en de dag werd afgesloten met een Lunch pensant. 
 

5.3 Stuurgroep Opleiding & Training
 
De Stuurgroep Opleiding & Training is in 2010 vijf keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen van 
bespreking waren: jaarplan van de Haya van Somerenstichting, eLearning, Kadercursus, 
Topkadertraining, Train de (nieuwe) Trainer, kwaliteit/update cursusmateriaal, sponsoring en 
zomerschool. 
 
De samenstelling van de stuurgroep was tot april 2010 als volgt: 
Tila zur Lage (voorzitter), Marjolijn Bergmann, Baerte de Brey, Hans van den Broek, Mark Giesbers, 
Nanda Kelly, Paul van Zevenbergen, Arno Brok (VVD-Bestuurdersvereniging) en Willibrord van Beek 
(adviseur Tweede Kamer). De stuurgroep werd vanuit het algemeen secretariaat ondersteund door 
Graciela Duran (secretaris) en Isabelle Kuivenhoven (Talentmanagement).  
 
In april is Tila zur Lage opgevolgd door Marianne Schuurmans-Wijdeven. Vanaf april is de samenstelling 
van de stuurgroep gewijzigd en bestaat uit de volgende leden: Marianne Schuurmans-Wijdeven 
(voorzitter), Marjolijn Bergmann, Hans van den Broek, Jan-Paul van Staalduinen, Nanda Kelly, Arno Brok 
(VVD-Bestuurdersvereniging) en Willibrord van Beek (adviseur Tweede Kamer). Later in 2010 is Arno 
Brok opgevolgd door Tanja Klip en Willibrord van Beek is opgevolgd door Mark Harbers. Ondersteuning 
vanuit het algemeen secretariaat vond plaats door Graciela Duran (secretaris).  
 

5.4 Landelijke Commissie Opleidingen (LCO)
 
Leden LCO 
Naast de leden en adviserende leden van de stuurgroep hadden de volgende leden in 2010 zitting in de 
Landelijke Commissie Opleiding & Training (LCO):  

• David Cassuto opgevolgd door Duncan Beekink (KC Amsterdam) 

• Christophe van der Maat opgevolgd door Raymond Kubben (KC Brabant) 

• Inge Weel (KC Den Haag) 

• Stephanie ter Borg (KC Dordrecht) 

• Roely Jans (KC Drenthe) 

• Kees Hermus opgevolgd door Elise Broen (KC Flevoland) 
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• Jeltje Hoekstra-Sikkema (KC Friesland) 

• Frans Bevers (KC Gelderland) 

• Matthijs Oosterhuis (KC Groningen) 

• Martin Bitter (KC Haarlem) 

• John Niessen opgevolgd door Wilma Baltus (KC Limburg) 

• Hanneke Kamer van Hoegee (KC Noord Holland Noord) 

• Nico Middelbos (KC Overijssel) 

• Hannagnes Faber (KC Rotterdam) 

• Liesbeth Bruynzeel (KC Utrecht) 

• Henk de Vlaming interim opgevolgd door Willem Ginjaar (KC Zeeland) 

• Joke Vroegop-de Bruijne (KC Zuid Holland Noord) 
Tijdens de Partijraad op 2 oktober 2010 is de LCO samengekomen met de nieuwe voorzitter Marianne 
Schuurmans-Wijdeven. 
 
Landelijke dag Opleiding & Training 
De Landelijke dag Opleiding & Training is in 2010 helaas niet doorgegaan vanwege te weinig 
aanmeldingen. De Haya van Somerenstichting hoopt in 2011 op een extra grote opkomst. 
 
Train de Nieuwe Trainer 
De Haya van Somerenstichting heeft in april 2010 de ‘Train-de-nieuwe-trainer dag’ georganiseerd. Onder 
leiding van vooraanstaande trainers van de Haya, is deze dag wederom een leerzame ervaring geweest. 
De ‘train de nieuwe trainer dag’ bestond uit een groep van 21 personen.  
 
Lokale en regionale cursussen en trainingen 
Het opleiden van (potentiële) bestuurders en volksvertegenwoordigers blijft een belangrijke basis voor alle 
opleidings- en trainingsactiviteiten. In 2010 zijn in totaal 124 cursussen georganiseerd, tegen 137 in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.5 Statistiekcursussen
 
In het volgend overzicht staat het aantal cursussen per kamercentrale (KC) vermeld die gerealiseerd zijn 
in 2010 met ondersteuning van de Haya van Somerenstichting. 
 

 
De grootste ‘cursusorganisator’ van het afgelopen jaar is KC Brabant met 31 cursussen. Wel dient hier 
rekening gehouden te worden met het feit 
aanvragen verzorgen. KC Gelderland heeft in 2010 14 cursussen georganiseer
na grootste van het afgelopen jaar. Hierna volgt KC Den Haag met 12 cursussen. De KC Limburg heeft 
geen cursussen uit het reguliere aanbod georganiseerd in 2010.
 
De clusters 
Het cluster Politieke Oriëntatie werd veelvuldig aangev
Partijgetrouw zijn de uitschieters Liberale Waarden en Liberalisme in de Praktijk, samen goed voor 23 
aanvragen. 
Het cluster Communicatieve Vaardigheden heeft de tweede plaats met een totaal van 32 georgan
cursussen. Ook de cursussen Discussietechnieken en Debatteren doen het erg goed. 
Het cluster Politici heeft een mooie score van 31 cursussen weten te behalen. De cursus 
Gemeentefinanciën is hier het meest
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ursusorganisator’ van het afgelopen jaar is KC Brabant met 31 cursussen. Wel dient hier 
met het feit dat niet alleen de KC, maar de afdelingsbesturen 

aanvragen verzorgen. KC Gelderland heeft in 2010 14 cursussen georganiseerd en is hiermee de op één 
na grootste van het afgelopen jaar. Hierna volgt KC Den Haag met 12 cursussen. De KC Limburg heeft 
geen cursussen uit het reguliere aanbod georganiseerd in 2010. 

Het cluster Politieke Oriëntatie werd veelvuldig aangevraagd. Er zijn in totaal 31 cursussen aangevraagd. 
Partijgetrouw zijn de uitschieters Liberale Waarden en Liberalisme in de Praktijk, samen goed voor 23 

Het cluster Communicatieve Vaardigheden heeft de tweede plaats met een totaal van 32 georgan
e cursussen Discussietechnieken en Debatteren doen het erg goed.  

Het cluster Politici heeft een mooie score van 31 cursussen weten te behalen. De cursus 
Gemeentefinanciën is hier het meest georganiseerd, namelijk 15 maal. 
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6. INTERNATIONALE ZAKEN 
 
De VVD is in 2010 op verschillende internationale terreinen actief geweest. De belangrijkste doelstelling 
was het goed onderhouden en versterken van de relaties met zusterpartijen en bij te dragen aan de 
democratisering in buurstaten van de Europese Unie en ontwikkelingslanden.  
VVD Internationaal heeft zich in 2010 ingezet om de VVD op de Europese en wereldwijde kaart te zetten. 
Naast de actieve inzet in de ELDR, de Europese koepelpartij van liberale partijen en Liberal International 
(LI), de wereldwijde koepelpartij van liberalen, heeft de VVD door haar lange staat van dienst in het 
samenwerkingsprogramma MATRA (Maatschappelijke Transformatie) en binnen het NIMD (Nederlands 
Instituut voor Meerpartijen Democratie) een Europabreed en wereldwijd liberaal netwerk ontwikkeld. 
 
Naast de internationale activiteiten heeft VVD Internationaal zich ingezet voor de meningsvorming binnen 
de partij op het gebied van internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Met steun van 
de ELDR werd een reeks politieke cafés georganiseerd waarbij diverse internationale sprekers werden 
uitgenodigd. 
 
In november heeft VVD Internatonaal met steun van het European Liberal Forum (ELF) een seminar 
georganiseerd in Den Haag, waarbij de vraag centraal stond of democratisering één van de kernpunten 
van het Europees Buitenlands Beleid zou moeten zijn. 
 
VVD Internationaal heeft in 2010 een aantal buitenlandse gasten ontvangen op het Algemeen 
Secretariaat en hen kennis laten maken met de VVD. Zo maakte een bezoek aan de VVD meermalen 
deel uit van het Dutch Visitors Program van het Ministerie van Economische Zaken.  

 

6.1 Matra
 
Sinds 1994 neemt de VVD deel aan het MATRA-programma. Dit programma richt zich op 
capaciteitsopbouw van liberale zusterpartijen in de buurstaten van de Europese Unie door middel van 
trainingen en kennisoverdracht. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Door het MATRA-programma kan de VVD met liberale partijen werken in verschillende landen. In 
2010 heeft de VVD in de volgende landen samengewerkt met lokale liberale partijen: Armenië, 
Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Kosovo, Macedonië, Moldavië, Polen, Servië en 
Turkije. 2010 was het laatste jaar van het driejarenprogramma op basis waarvan de projecten werden 
uitgevoerd. 
 
De vraaggestuurdheid van de samenwerking is van doorslaggevend belang. Elke partner is zelf 
verantwoordelijk voor de samenwerking door middel van het indienen van aanvragen voor projecten.  
Een grote kracht van dit programma is dat de overdracht van kennis en ervaring in een aantal door de 
VVD georganiseerde sessies plaatsvindt en dat de partner de opgedane kennis en ervaring zelf verder 
onder haar eigen kader verspreidt. In 2010 heeft VVD Internationaal meer dan dertig projecten uitgevoerd 
in bovenstaande landen.  
Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers heeft VVD Internationaal via trainingen en seminars in 
het afgelopen jaar meer dan duizend liberale politici weten te bereiken.   
 
Naast bilaterale activiteiten ondersteunt de VVD de regionale samenwerking in de Balkan. De 
verschillende landen hebben na het uiteenvallen van Joegoslavië en de verschillende oorlogen die 
hierdoor zijn ontstaan zich vooral gericht op de eigen soevereiniteit. De liberalen in de regio erkennen 
echter dat samenwerking tussen de landen van groot belang is voor economische vooruitgang. Om dit te 
stimuleren hebben de liberalen uit Bosnië-Herzegovina, Servië, Kroatië, Kosovo, Macedonië en 
Montenegro ‘LIBSEEN’ opgericht, wat staat voor Liberal South East European Network. Het doel is om 
minimaal twee keer per jaar een groot congres te organiseren waar liberalen uit de regio samenkomen om 
te discussiëren over gemeenschappelijke problemen en een gemeenschappelijke aanpak. Hiermee zijn 
de liberalen de eerste in de regio en  zijn daarmee het leidend voorbeeld voor andere politieke 
stromingen.  
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Ook komen de politiek leiders van de liberale partijen 2 maal per jaar bij elkaar om de regionale politieke 
actualiteit te bespreken. In januari 2010 heeft LIBSEEN een eigen kantoor geopend in Osijek, Kroatië. Dit 
betekende een grote stap richting formalisering en optimalisering van deze regionale samenwerking.  
 
Ook in de Kaukasus ondersteunt de VVD regionale samenwerking. In 2010 heeft de VVD projecten 
uitgevoerd met liberale deelnemers uit Azerbeidzjan, Georgië, Zuid-Ossetië, Abchazië en Armenië. De 
trainingen richtten zich voornamelijk op het liberalisme. In de Kaukasus zijn partijen voornamelijk 
georganiseerd rondom de partijleider en niet zozeer gebaseerd op ideologieën. Er is dan ook grote 
behoefte aan trainingen over politieke ideologieën.  
In Georgië organiseerde VVD Internationaal voor de vijfde keer een ‘leadership academy’ met de Alfred  
Mozer Stichting (PvdA) en de Eduardo Frei Stichting (CDA) voor alle politieke partijen in het land. De 
focus ligt hier op partijideologie, persoonlijke ontwikkeling en campagne voeren. Dit was wederom een 
groot succes. In 2010 is een soortgelijk project uitgevoerd in Armenië. Wegens het grote succes zal in 
beide landen dit project in 2011 weer uitgevoerd worden. 
 2010 was wederom een hectisch jaar in Moldavië. In 2009 was het voor de tweede keer op rij niet gelukt 
om in het parlement de benodigde meerderheid te krijgen om een president te kiezen. Een referendum 
om de grondwet te wijzigen als poging om uit deze patstelling te geraken is mislukt vanwege de lage 
opkomst.  28 november 2010 hebben opnieuw verkiezingen plaatsgevonden. Het land gaat op dit moment 
gebukt onder een politieke en een constitutionele crisis.  
In Wit-Rusland heeft de VVD de oppositie ondersteund, voornamelijk via een liberaal wetenschappelijk 
bureau. Direct werken met een politieke partij is zeer moeilijk, aangezien dit verboden is in het land. Toch 
weet de VVD met haar projecten een grote groep van de oppositie in Wit-Rusland te trainen. De 
verkiezingen in 2010 zijn volgens vele internationale rapporten ondemocratisch verlopen. President 
Loekasjenko is voor de vierde keer geïnstalleerd als president en kan nog steeds gezien worden als de 
laatste dictator in Europa. VVD Internationaal blijft de liberale oppositie ondersteunen in een poging een 
democratie te creëren in dit land. 

 

6.2 NIMD 
 
Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) is een organisatie van politieke partijen in 
Nederland voor politieke partijen in jonge democratieën. Het NIMD ondersteunt gezamenlijke initiatieven 
van politieke partijen om het functioneren van de democratie in hun land te verbeteren. Daarnaast helpt 
het NIMD politieke partijen bij de opbouw van hun organisaties, het trainen van partijkader, de 
ontwikkeling van hun standpunten en de verbetering van hun relaties tussen de politiek, media en 
maatschappelijke organisaties.  
Voor het democratiseringswerk maakt het NIMD gebruik van de expertise binnen de Nederlandse politiek. 
Daarnaast organiseert NIMD regionale conferenties voor politici uit verschillende (buur)landen. Zo kunnen 
democratisch gezinde politici ervaringen delen en elkaar aansporen tot democratische hervormingen. 
 
Het NIMD werd in 2000 opgericht door zeven Nederlandse politieke partijen: PvdA, VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Het NIMD werkt momenteel samen met meer dan 150 partijen uit 17 
landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa.  
 
Het Bestuur van NIMD en de Raad van Advies bestaan uit vertegenwoordigers van de Nederlandse 
politieke partijen. Binnen het NIMD bestond in 2010 de rechtstreekse participatie van de VVD uit 
bestuurslid Jules Maaten (van 1 maart t/m eind mei 2010) op 1 juni 2010 opgevolgd door Pieter van de 
Stadt (Internationaal Secretaris en lid Hoofdbestuur) en één lid in de Raad van Advies, Raymond van der 
Meer. Net als in voorgaande jaren is er, namens de VVD, een voltijd partijcoördinator aan het NIMD ter 
beschikking gesteld. Sam van der Staak, partijcoördinator sinds 2007, was verantwoordelijk voor de 
politieke aansturing van de NIMD-programma’s in Georgië, Zimbabwe en Burundi.  
 
Sam van der Staak, partijcoördinator sinds 2007, was verantwoordelijk voor de politieke aansturing van de 
NIMD-programma’s in Georgië, Zimbabwe en Burundi. In Burundi heeft de VVD partijcoördinator politieke 
partijen geholpen bij hun voorbereidingen op een reeks  van achtereenvolgens lokale, presidents- en 
parlementsverkiezingen.  
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Dankzij deze inspanningen kunnen de Burundese verkiezingen internationaal gezien als geslaagd 
beschouwd worden. De toekomst vereist echter nog aanzienlijke  investeringen in het verbeteren van de 
samenwerking tussen politieke partijen in Burundi. 
In Zimbabwe was de NIMD betrokken bij een groots opgezet maatschappelijk consultatieproces. Dit 
proces zou de politieke partijen de input van de Zimbabwaanse bevolking  moeten verschaffen. De NIMD 
financierde een belangrijk deel van de commissie die in 2010 het lang doorging om met het volk te 
spreken en hun wensen in kaart te brengen.   
In Georgië, tot slot, hielp het NIMD in 2010 politieke partijen met het versterken van hun secretariaten.  
   
Voor een overzicht van de NIMD-activiteiten van het afgelopen jaar kan de website worden geraadpleegd 
via www.nimd.org. 
 

6.3 ELDR
 
De ELDR is een Europese politieke partij waar liberale partijen uit heel Europa bij zijn aangesloten. De 
ELDR stelt zich ten doel de liberale beweging in Europa te versterken en bij te dragen aan een 
gemeenschappelijke politieke visie. 
 
Op 12 en 13 maart 2010 vond in Rome de ELDR Council Meeting plaats. Meer dan honderd liberale 
politici verzamelden zich in deze stad om gezamenlijk Europese politieke actualiteiten te bespreken. Zo 
stond een politiek debat over Europese migratie en de financiële situatie in Griekenland op het 
programma. De liberale partij uit Armenië, de Armenian National Movement, werd verwelkomd als nieuw 
lid. Hiermee is nu uit elk van de 3 landen in de Kaukasus een partij lid van de ELDR. Op zaterdag 13 
maart organiseerde de gastpartij, Italia die Valori, een seminar over persvrijheid in Europa. 
 
In oktober 2010 vond het jaarlijkse ELDR congres plaats in Helsinki. Het thema van het congres was “Het 
liberale antwoord op de uitdagingen met betrekking tot demografische veranderingen”. Er werd 
gediscussieerd over de liberale perspectieven en antwoorden als reactie op demografisch veranderingen 
als gevolg van vergrijzing en immigratie. Meer dan 550 liberale politici uit heel Europa namen deel aan dit 
congres. Graham Watson, voormalig leider van de Britse Liberal Democrates in het Europees Parlment 
en Dick Roche, minister van Europese Zaken van Ierland werden gekozen als vice-president. Vesna 
Pusic, politiek leider van de Liberale partij HNS werd voor de derde keer gekozen in het bestuur. Roman 
Zakic, van de Sloveense liberale partij ZARES, werd verkozen tot penningmeester van de ELDR. 
 Er waren veertien VVD’ers aanwezig bij het congres, waarvan veel op vrijwillige basis. De VVD heeft dit 
aantal nodig om al haar stemmen te gebruiken. Het enthousiasmeren van vrijwilligers is dan ook van groot 
belang voor VVD Internationaal. 
 
De ELDR-partij, als vertegenwoordiger van miljoenen Europese kiezers, vormt een steeds belangrijkere 
link tussen de burgers en is goed vertegenwoordigd binnen de verschillende EU-instanties. Meer 
informatie is te vinden op de website van de ELDR (www.eldr.eu).  
 
Politieke cafés 
Zoals reeds beschreven heeft VVD Internationaal in 2010 een reeks van zes politiek cafés georganiseerd 
over diverse actuele  internationale thema’s. Deze politieke cafés werden gesteund door de ELDR.  
In juni werd een discussieavond over internationale veiligheid en de toekomst van het Nederlands 
defensiebeleid in het Haagse Nieuwspoort belegd.  
Gastspreker professor Julian-Lindley French wees op de Nederlandse verplichtingen binnen Navo en op 
het achterwege blijven van investeringen in defensie. Aansluitend voerden onder anderen Hans van 
Baalen en Hans Hillen een discussie over het Nederlandse defensiebeleid.  
 
Het tweede politiek café van 2010 sloot goed aan bij de actualiteit rondom de vorming van een 
minderheidskabinet. In september werd in café Libertijn te Amsterdam het Deense regeringsmodel 
besproken alsmede de rol van de liberale partij Venstre in een minderheidsregering. Christopher Azrouni 
van Venstre schetste de politieke situatie in Denemarken, waarna aansluitend gedebatteerd werd over de 
mogelijkheden en consequenties van een dergelijk systeem. 
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Tijdens de Algemene Vergadering in november te Papendal werd de rol van de VVD in het buitenland 
uiteengezet. Wat doet de VVD eigenlijk in het buitenland, en wat hebben we er aan? Deze vragen werden 
beantwoord door Tweede Kamerlid Han ten Broeke en Vesna Pusic, partijleider van de Kroatische 
liberalen en bestuurslid van ELDR. Gewezen werd op de door VVD mogelijk gemaakte trainingen voor 
politici en het belang en de functie van liberale netwerken in Europa.  
 
Het vierde politiek café vond plaats in Utrecht en stond in het teken van de naderende 
presidentsverkiezingen in Wit-Rusland. De rol van president Lukashenko werd uitvoerig besproken. 
Daarnaast werd de mogelijke rol van Nederland, binnen de EU, in Wit-Rusland geanalyseerd.  
 
In Rotterdam werd tijdens een politiek café de balans opgemaakt van de toetreding van vele Oost-
Europese landen tot de Europese Unie in 2004. Zes jaar na deze gebeurtenis werden de voor- en 
nadelen besproken. Duidelijk werd dat in de afgelopen jaren een steeds sterkere eurosceptische toon 
hoorbaar werd, in zowel West- als ook in Oost-Europa.  
 
Het jaar 2010 werd afgesloten met een politiek café in café Libertijn. Europarlementariër Hans van Baalen 
ging met het publiek in discussie over tal van onderwerpen zoals EU-belasting, de verkiezingen in Wit-
Rusland en de toetreding van nieuwe lidstaten. Ook in het jaar 2011 zal weer een reeks van politiek cafés 
worden georganiseerd. 
 

6.4 European Liberal Forum (ELF)
 
Sinds 2007 is de VVD lid van het ‘European Liberal Forum’ (ELF), de overkoepelende organisatie voor 
liberale Europese stichtingen. In 2010 heeft VVD Internationaal financiering toegewezen gekregen voor 
een seminar over het buitenlands beleid van de EU. Meer dan 130 mensen kwamen op 27 november 
samen in Den Haag om te discussiëren over de vraag of democratisering één van de kernpunten van het 
Europees buitenlands beleid zou moeten vormen. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Uri 
Rosenthal, en VVD delegatieleider in het Europees Parlement, Hans van Baalen waren de hoofdsprekers. 
Uri Rosenthal gaf in zijn speech aan waar de prioriteiten van het Nederlandse buitenlands beleid liggen 
voor de nieuwe regering. Zijn kernboodschap was, dat het Nederlands belang ook in ons buitenlands 
beleid, voorop dient te staan. Hans van Baalen riep de Nederlandse regering en de EU in zijn bijdrage op 
om democratie in de wereld te blijven bevorderen. Hij deed dit mede vanuit zijn functie als president van 
de Liberale Internationale. 
 
In het tweede deel van het seminar namen Annemie Neyts, voorzitster van de ELDR, Wim van Eekelen, 
oud-minister van Defensie, Arjen Berkvens, directeur van de Alfred Mozer Stichting (PvdA) en Hans 
Vollaard, politicoloog aan de Universiteit van Leiden, plaats in een panel. Onder leiding van Mark Dijk, 
oud-Internationaal Secretaris van de VVD, gaven zij hun visie op het thema van het seminar.  
Gedurende de hele dag was er mogelijkheid voor mensen uit de zaal  
om vragen te stellen aan de sprekers. Hiervan werd veelvuldig gebruikt gemaakt.  
 
Het seminar werd afgesloten met de behandeling van een resolutie, waarin de Europese regeringen 
werden opgeroepen zich in te blijven zetten voor democratie. Deze resolutie werd met algemene 
stemmen aangenomen. Naar aanleiding van dit seminar heeft VVD Internationaal een naslagwerk 
gepubliceerd. 
 

6.5 Liberal International (LI)
 
De Liberale Internationale (LI) is de wereldwijde overkoepelende organisatie van liberale partijen. Sinds 
haar oprichting in 1947 is LI een belangrijk netwerk geworden voor de promotie van het liberale 
gedachtegoed, het ondersteunen van liberale partijen en het uitdragen van de beginselen van een liberale 
democratie.  
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Hoewel de liberale beginselen in elk land of werelddeel een andere invulling krijgen, zijn er een aantal 
zaken die alle liberale partijen van over de hele wereld binden; het respecteren van mensenrechten, vrije 
en eerlijke verkiezingen, rechtvaardigheid, tolerantie, duurzaamheid, een vrije markt economie en vrije 
handel. In 2010 zijn meer dan 90 partijen lid van LI, waarvan 65 het volledige lidmaatschap bezitten. De 
overige partijen beschikken over de ‘Observer Status’. Deze partijen zijn gerechtigd deel te nemen aan 
alle LI activiteiten, maar bezitten geen stemrecht. VVD delegatieleider in het Europees parlement, Hans 
van Baalen, is president van LI. LI komt eens in de 6 maanden samen en elke 18 maanden vindt er een 
congres plaats. In 2010 heeft er geen congres plaatsgevonden.  
In juni 2010 hield LI de eerste van twee zogenaamde ‘Executive Committees’ in Berlijn. Gastheer van de 
130 deelnemers was de Freie Democratische Partei Deutschland (FDP). Namens de VVD waren Koen 
Petersen, voorzitter van de partijcommissie Buitenlandse Zaken en Wim van Eekelen, vicepresident van 
LI, aanwezig. Tijdens deze Executive Committee zijn 13 resoluties aangenomen. Deze hadden betrekking 
op zorgelijke politieke situaties in verschillende landen,  
waaronder Honduras en Thailand. Ook werden er algemene resoluties aangenomen over homorechten, 
vrijheid van informatie en mensenrechten. Tijdens de Executive Committee kregen de Liberal Party uit 
Moldavië en de Partai Demokrat uit Indonesië de ‘Observer Status’ toegekend.  
 
Op 13 en 14 november kwamen de leden van LI voor de tweede Executive Committe bij elkaar in de ‘Old 
Assembly Chamber’ van het Zuid-Afrikaanse parlement. Gastvrouw was Helen Zille, premier van de 
Kaap-provincie en tevens politiek leider van de Zuid Afrikaanse liberale partij de Democratic Alliance (DA). 
Er werden een aantal resoluties aangenomen, over onder andere persvrijheid, de bescherming van de 
rechten van het individu en samenwerking tussen lokale en  
nationale overheden. Dit laatste vormt voornamelijk in het gastland Zuid Afrika een groot probleem. Ook 
werd er een zogenaamde ‘Urgency Resolution,’ die opriep tot onmiddellijke vrijlating van Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, ingediend door het Internationale Netwerk voor Liberale Vrouwen en de 
Internationale Federatie van Liberale Jongeren, aangenomen. 
 

6.6 Liberale Internationale Groep Nederland (LIGN)
 
De Liberale Internationale Groep Nederland (LIGN) is de internationale liberale netwerk club van de VVD. 
Als onderdeel van Liberal International (LI), heeft LIGN als doel het versterken van de (inter)nationale 
liberale politiek. In binnen- en buitenland organiseert LIGN activiteiten ter bevordering van liberale 
standpunten: vrijheid van het individu, mensenrechten, rechtsorde, tolerantie, gelijkwaardige 
mogelijkheden, sociale rechtvaardigheid, vrijhandel en markteconomie.  
 
Samenstelling bestuur (jaar van aftreden, resp. herbenoeming): 

• Mr Drs J.C. van Baalen, Voorzitter (2013) 

• De heer S.S. Stegweg  Secretaris (2013) 

• Mr R.H. van der Meer  Penningmeester (2013) 

• De heer K. Anev, MSc  Lid (2013) 

• De heer H.J.E. Trinthamer  Lid (2012) 

• Drs M.R.M. van Voorst tot Voorst  Lid (2012) 

• Drs P. van de Stadt q.q. bestuurslid namens de VVD 

Activiteiten t.b.v. de leden in Nederland 
De LIGN heeft ook in 2010 aan een aantal activiteiten deelgenomen. Zo werd er op 12 februari 2010 door 
voorzitter Hans van Baalen deelgenomen aan een debat over ontwikkelingssamenwerking van de 
vereniging Studenten voor Internationale Betrekkingen (SIB) en op 22 maart 2010 waren de leden van de 
LIGN uitgenodigd in de Tweede Kamer voor een Model Europees Parlement. Hans van Baalen gaf hier 
ook een toespraak.  
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De jaarlijkse ledenvergadering van de LIGN vond plaats op 25 mei 2010. Tijdens deze ledenvergadering 
vond er een debat plaats tussen VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke en minister van Defensie Eimert 
van Middelkoop. Tenslotte waren de LIGN-leden op 27 november 2010 uitgenodigd voor het Europa-
debat van het Internationaal Secretariaat van de VVD.  
 
Daarnaast heeft Hans van Baalen in het kader van het voorzitterschap van de LIGN verschillende 
toespraken gehouden, onder andere bij de EU-seminar van de Friedich-Naumann-Stiftung en bij de 
receptie ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Indonesië.  Ook heeft hij ontmoetingen gehad met 
Avigdor Lieberman, minister van Buitenlandse Zaken van Israël, en met  de leider van PKR 
(Maleisië),Anwar Ibrahim.  
 
Meer informatie is te vinden op de website van de LIGN (www.lign.org). 
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7. POLITIEK

 

7.1 VVD-Eerste Kamerfractie
 
7.1.1 Samenstelling bij aanvang van het verslagjaar (14 zetels) 

• De heer drs E. Asscher 

• De heer mr G.J.J. Biermans 

• Mevrouw mr A. Broekers-Knol  

• Mevrouw prof dr H.M. Dupuis 

• Mevrouw mr dr A.W. Duthler  

• De heer mr G.J. De Graaf  

• De heer drs L.M.L.H.A. Hermans 

• De heer ir P.H. Hofstra 

• Mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon 

• De heer F.E. van Kappen 

• Mevrouw prof mr dr E.M. Kneppers-Heynert 

• De heer prof dr U. Rosenthal (tot 14 oktober 2010)/ De heer drs M.A.J. Knip (vanaf 14 oktober 
2010) 

• De heer prof dr ing S. Schaap 

• Mevrouw mr P. Swenker 
 
Samenstelling fractiebestuur bij aanvang van het verslagjaar 

• De heer prof dr U. Rosenthal, voorzitter (tot 14 oktober 2010) 

• De heer mr G.J. de Graaf, vice-voorzitter (wnd. voorzitter vanaf 14-10-2010) 

• Mevrouw mr dr A.W. Duthler, secretaris/penningmeester  

 
7.1.2  Bijeenkomsten 
 
De VVD Eerste Kamerfractie vergadert iedere dinsdagochtend. Op dinsdag vinden ook de plenaire 
vergaderingen van de Eerste Kamer en vergaderingen van commissies en overige fracties plaats.  
 

7.1.3 Commissies 
 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin 

• Loek Hermans (commissievoorzitter)  

• Helmi Huijbregts 

• Anne-Wil Duthler 

• Frank van Kappen 
 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

• Fred de Graaf (commissievoorzitter) 

• Frank van Kappen 

• Heleen Dupuis 

• Uri Rosenthal / Menno Knip 
 
Economische Zaken 

• Liesbeth Kneppers (commissievoorzitter) 

• Edward Asscher 

• Pieter Hofstra 

• Ankie Broekers 
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Europese Samenwerkingsorganisaties en Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets 

• Ankie Broekers (ondervoorzitter) 

• Sybe Schaap 

• Liesbeth Kneppers 

• Anne-Wil Duthler 

• Menno Knip (vanaf 14 oktober 2010) 
 
Financiën  

• Ger Biermans 

• Pieter Hofstra 

• Edward Asscher 

• Loek Hermans 
 
JBZ Raad  

• Ankie Broekers 

• Anne-Wil Duthler 

• Fred de Graaf 

• Frank van Kappen 

• Menno Knip (vanaf 14 oktober 2010) 
 
Justitie  

• Anne-Wil Duthler  

• Ankie Broekers 

• Fred de Graaf 

• Liesbeth Kneppers (ondernemingsrecht) 
 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

• Sybe Schaap 

• Helmi Huijbregts 

• Paula Swenker 

• Loek Hermans 
 
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

• Frank van Kappen (ondervoorzitter commissie) 

• Fred de Graaf 

• Ger Biermans 

• Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

• Heleen Dupuis 

• Sybe Schaap 

• Edward Asscher (cultuur) 

• Loek Hermans 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Paula Swenker 

• Liesbeth Kneppers 

• Helmi Huijbregts 

• Ger Biermans (pensioenen) 
 
Verkeer en Waterstaat 

• Pieter Hofstra 

• Helmi Huijbregts 

• Edward Asscher (luchtvaart) 

• Heleen Dupuis (verkeersveiligheid) 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin 

• Heleen Dupuis (ondervoorzitter commissie) 

• Paula Swenker 

• Helmi Huijbregts 

• Ger Biermans 

• Uri Rosenthal / Menno Knip 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie 

• Edward Asscher 

• Sybe Schaap 

• Pieter Hofstra 

• Paula Swenker 

• Uri Rosenthal 
 
Verzoekschriften  

• Helmi Huijbregts 

• Uri Rosenthal / Menno Knip 

 

7.2 VVD-Tweede Kamerfractie 
 

7.2.1  Fractiesamenstellingen 
 
7.2.1 Samenstelling 18e fractie bij aanvang verslagjaar: 21 leden 
Drs M. Rutte, Ch.B. Aptroot, mr drs J.C. van Baalen, W.I.I. van Beek, drs S.A. Blok,  J.H. ten Broeke, mw. 
mr dr B.I. van der Burg, mevr. mr I. Dezentjé Hamming-Bluemink, mevr. mr L.J. Griffith, T. Elias, M.G.J. 
Harbers, drs P. de Krom, mevr. A. van Miltenburg, mevr. mr H. Neppérus, mr drs A. Nicolaï, J.W. Remkes, 
mevr. drs E.I. Schippers, mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff, mr F. Teeven, mr drs F.H.H. Weekers, drs H. 
Zijlstra. 
 
7.2.2 Samenstelling 19e fractie na de Tweede Kamerverkiezingen: 31 leden 
Drs M. Rutte, Ch.B. Aptroot, mr M. Azmani, W.I.I. van Beek, drs S.A. Blok, mevr. mr B.G. de Boer, A. 
Bosman, J.H. ten Broeke, mevr. mr dr B.I. van der Burg, mevr. mr I. Dezentjé Hamming-Bluemink, mr 
K.H.D.M. Dijkhoff, T. Elias, M.G.J. Harbers, mevr. J.A. Hennis-Plasschaert, drs P. de Krom, mevr. W.J.H. 
Lodders, mevr. ir A.W. Lucas-Smeerdijk, mw. A. van Miltenburg, drs A. Mulder, mevr. mr H. Neppérus, 
mevr. drs C. van Nieuwenhuizen, mr drs A. Nicolaï, mevr. drs A.H.M. Schaart, mevr. drs E.I. Schippers, 
mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff, mr G.A. van der Steur, mr F. Teeven, mevr. drs T. Venrooy – van Ark, mr drs 
F.H.H. Weekers, E. Ziengs, drs H. Zijlstra. 
 
7.2.3 Samenstelling 19e fractie na 26 oktober 2010: 31 leden 
Drs S.A. Blok, Ch.B. Aptroot, mr M. Azmani, W.I.I. van Beek, mevr. mr B.G. de Boer, A. Bosman, J.H. ten 
Broeke, mevr. mr dr B.I. van der Burg, mevr. mr I. Dezentjé Hamming-Bluemink, mr K.H.D.M. Dijkhoff, T. 
Elias, M.G.J. Harbers, mevr. J.A. Hennis-Plasschaert, drs J. Houwers, drs M.E. Huizing, ir R.W. Leegte, 
B.C. de Liefde, mevr. W.J.H. Lodders, mevr. ir A.W. Lucas-Smeerdijk, mw. A. van Miltenburg, drs A. 
Mulder, mevr. mr H. Neppérus, mevr. drs C. van Nieuwenhuizen, mr drs A. Nicolaï, mevr. drs A.H.M. 
Schaart, mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff, mr G.A. van der Steur, mevr. drs K.C.J. Straus, mr J. Taverne, 
mevr. drs T. Venrooy – van Ark, E. Ziengs. 

 
7.2.4 Wijzigingen gedurende het verslagjaar: 

• Op 16 juni verlieten mevr. mr L.J. Griffith, C.L.M. Meeuwis en J.W. Remkes de VVD Tweede 
Kamerfractie; 

• Op 13 oktober verliet drs M. Rutte de fractie om Minister-president te worden; 

• Op 13 oktober verliet mevr. drs E.I. Schippers de fractie om Minister van VWS te worden; 

• Op 13 oktober verliet mr. drs F.H.H. Weekers de fractie om Staatssecretaris van Financiën te 
worden; 
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• Op 13 oktober verliet drs H. Zijlstra de fractie om Staatssecretaris van OCW te worden; 

• Op 13 oktober verliet drs P. de Krom de fractie om Staatssecretaris van SZW te worden; 

• Op 13 oktober verliet mr F. Teeven de fractie om Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie te 
worden. 

 
7.2.5 Samenstelling fractiebestuur van de 18

e
 VVD tweede Kamerfractie bij aanvang van het 

verslagjaar: 
Drs M. Rutte (voorzitter), mevr. drs E.I. Schippers (vice-voorzitter), W.I.I. van Beek (secretaris), drs S.A. 
Blok (secretaris personeel/penningmeester) 

 
7.2.6 Samenstelling van het fractiebestuur van de 19

e
 VVD Tweede Kamerfractie: 

Drs S.A. Blok (voorzitter), mevr. A. van Miltenburg (vice-voorzitter), W.I.I. van Beek (secretaris), mevr. mr 
H. Neppérus (secretaris personeel/financiën), M.G.J. Harbers (secretaris externe contacten) 
 

7.2.2 Bijzondere fractiebijeenkomsten in het verslagjaar 
• Op 11 januari kwam de fractie in Den Haag bijeen ter bespreking van de lange termijn visie; 

• Op 16 juni was de laatste vergadering van de 18
e
 VVD Tweede Kamerfractie. 

• Op 17 juni was de beëdiging van de verkozen Kamerleden op de Tweede Kamerverkiezingen van 
9 juni. 

• Op 3 en 4 september vond het jaarlijkse fractieweekend plaats in Wolfheze. 

• Op 26 oktober was de beëdiging van de Tweede Kamerleden die toetraden tot de Tweede Kamer 
na de beëdiging van het Kabinet Rutte. 

 
Vergaderingen binnen de fractie 
De fractie vergadert iedere dinsdagochtend, ter voorbereiding op de Kamerweek. Op de 
dinsdagmiddagen komt de fractie bijeen ter bespreking van een lange termijn thema en in het najaar ter 
bespreking van de deelbegrotingen. Het fractiebestuur vergadert in beginsel één keer per week. De 
fractiecommissies bepalen zelf de vergaderfrequentie. 

 
7.2.3 Overige 
 

• De fractie ontving in het verslagjaar 45 groepen, het aantal groepen dat werd ontvangen door de 
fractieleden zelf is hier niet bij inbegrepen. 

• De fractie ontving in dit verslagjaar 156 brieven en via het partijbureau 14 brieven, de rechtstreeks 
aan de leden verzonden brieven zijn hier niet bij inbegrepen.  

• Zowel fractie als fractieleden ontvingen in toenemende mate enorme aantallen e-mails. 

• De vergaderingen van partijcommissies, themabijeenkomsten en congressen van de partij werden 
door fractieleden bijgewoond.  

• HB-leden en KC-voorzitters woonden roulerend de reguliere fractievergadering op 
dinsdagochtend bij. 
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7.3 VVD-delegatie in het Europees Parlement
 

7.3.1 Samenstelling 7e VVD-delegatie bij aanvang verslagjaar: 3 leden 
  
Mr Drs J.C. van Baalen (delegatieleider) 

• Lid van het bestuur van de ALDE-fractie  

• Commissie Buitenlandse zaken, lid  

• Subcommissie Veiligheid en Defensie, coördinator namens de ALDE-fractie  

• Commissie Industrie, Onderzoek en Energie, plaatsvervangend lid  

• Delegatie voor betrekkingen met Japan, voorzitter  

• Delegatie voor betrekkingen met de Verenigde Staten, lid  

• Delegatie voor betrekkingen met Afghanistan, lid  

• Conferentie van Delegatievoorzitters, lid  

 Mw. J.A. Hennis-Plasschaert (tot 17 juni 2010) 

• Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, coördinator namens de ALDE-
fractie  

• Commissie Vervoer en Toerisme, plaatsvervangend lid  

• Delegatie voor betrekkingen met de Verenigde Staten, lid  

• Delegatie voor betrekkingen met Wit-Rusland, plaatsvervangend lid  

• Delegatie voor de Parlementaire vergadering Euronest, plaatsvervangend lid 

 Mr A. J.M. Manders  

• Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming, lid  

• Commissie Juridische Zaken, plaatsvervangend lid  

• Delegatie voor de betrekkingen met de ACP-EU landen, lid  

• Delegatie voor de betrekkingen met India, plaatsvervangend lid 

 

Ir J. Mulder (vanaf 23 juni 2010)  

• Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken  

• Commissie Vervoer en Toerisme, plaatsvervangend lid tot 13 december 2010  

• Commissie Begroting, plaatsvervangend lid vanaf 13 december 2010  

• Commissie voor Begrotingscontrole plaatsvervangend lid vanaf 13 december 2010  

• Delegatie voor betrekkingen met de Verenigde Staten, plaatsvervangend lid  

• Delegatie voor betrekkingen met Wit-Rusland, plaatsvervangend lid  

• Delegatie voor de Parlementaire vergadering Euronest, plaatsvervangend lid 

 Bijzondere delegatiebijeenkomsten in het verslagjaar 

• 8 november, de VVD-delegatie ontvangt minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten  

• 9 november, de VVD-delegatie ontvangt minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. 

Vergaderingen 
De delegatie vergadert sedert aanvang 2011, in elk geval, maandelijks tijdens de zitting  
in Straatsburg. Daarnaast vergadert de fractie te Brussel indien de agenda van de  
ALDE-fractie, resp. de parlementaire agenda daartoe noopt.  
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Van medio 2009 tot 2011 vond in Straatsburg afstemming volgens dit Brussels model plaats. 
 Ook werd er goed en regelmatig contact gehouden met de VVD in Nederland. In de periode tot en met de 
verkiezingen op 9 juni 2010 heeft Hans van Baalen op dinsdagochtend deelgenomen aan de 
fractievergadering van de VVD-Tweede-Kamerfractie en elke donderdagochtend aan het wekelijkse 
overleg met Mark Rutte, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Uri Rosenthal, fractievoorzitter in de Eerste 
Kamer, en partijvoorzitter Ivo Opstelten. Tevens werden de vergaderingen van het Hoofdbestuur, het 
HB/KC-overleg, partijraden en de Algemene Vergaderingen bijgewoond. Tijdens de kabinetsformatie werd 
op structurele basis met Mark Rutte en leden van de VVD-Tweede-Kamerfractie contact onderhouden 
over het Europa-beleid. Na de beëdiging van het kabinet-Rutte-Verhagen op 14 oktober 2010 werd op 
structurele basis deelgenomen aan het BPO op donderdagavond. Vanaf aanvang 2011 zullen de 
vergaderingen van de VVD-Tweede-Kamerfractie bij toerbeurt door de 3 VVD-EP-leden worden 
bijgewoond.  
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BIJLAGE I - PARTIJCOMMISSIES 
 

I.a - Belastingen
 
Samenstelling  
De partijcommissie Belastingen is in verband met de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010 ontbonden 
en telde toen 22 leden. Eind 2010 is de partijcommissie Belastingen weer samengesteld met 20 leden. De 
voorzitter was voor ontbinding en ook heden Cees Nijman. Als secretaris fungeerde Ramses van Toor. 
Adviserende leden zijn sinds november Helma Nepperus (Tweede Kamer), alsmede Ger Biermans 
(Eerste Kamer). De vergaderingen werden bijgewoond door gemiddeld 12 commissieleden.  
In het verslagjaar voor ontbinding is de samenstelling van de partijcommissie ongewijzigd gebleven. Na 
de Tweede Kamerverkiezingen heeft het hoofdbestuur de voorzitter benoemd waarna secretaris en de 
overige leden zijn aangesteld. Voor een aantal voormalig commissieleden was geen plaats in de 
partijcommissie en daarom is besloten hen aan te stellen als netwerkleden, vergelijkbaar met de daarvoor 
reeds bestaande – maar zonder formele status – Kring van Adviseurs. Doel van de netwerkleden is dat de 
partijcommissie en de kamerleden voor specifieke vraagstukken een beroep kunnen doen op specialisten 
van buiten de commissie. Hiermee is beoogd de omvang van de partijcommissie Belastingen 
beheersbaar te houden en tegelijkertijd geen kennis/ervaring verloren te laten gaan. 
 
Structuur 
In 2010 kende de partijcommissie vijf werkgroepen. Deze ad hoc werkgroepen zijn Vestigingsklimaat, 
Indirecte belastingen, Vastgoed, MKB en Successie- en schenkingsrecht.  
 
Algemeen 
De plenaire bijeenkomsten worden goed bezocht. Incidenteel zijn bijeenkomsten georganiseerd buiten de 
plenaire vergaderingen om. Dit jaar zijn in verband met de Tweede Kamerverkiezingen minder 
vergaderingen gehouden. 
De kwaliteit van de leden van de commissie is bijzonder hoog. Naast een aantal universitair docenten telt 
de commissie ook toppartners van belastingadvieskantoren, hoofden van fiscale afdelingen van 
multinationals en ambtenaren. Dit betekent dat er in de regel voor vrijwel elke vraag van onze Kamerleden 
een expert beschikbaar is voor de beantwoording.  
De commissie is er ook in 2010 nog niet in geslaagd om een lid te vinden dat dichtbij het Europese 
financiële (uitvoerings-) beleid zit; tot dusver is dit ook niet nodig gebleken. Voorts ontbreekt expertise op 
douanegebied, maar hierover krijgt de commissie vrijwel geen vragen. In het netwerk zijn wel personen 
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 
De breedheid en kwantiteit van Kamervragen enerzijds en de/inbreng en adviezen anderzijds geven aan 
dat de commissie goed heeft gefunctioneerd in 2010. 
Begin 2010 heeft de partijcommissie afscheid genomen van haar voormalig voorzitter Mart van de Ven en 
net voor de Tweede Kamerverkiezingen van kamerlid Johan Remkes. 
 
Specifieke werkzaamheden 
Punten van voortdurende aandacht in 2010 waren naast de internationale concurrentiepositie van 
Nederland (rapport studiecommissie herziening belastingstelsel), de administratieve lastenverlichting en 
de Successiewet.  
Specifiek is veel aandacht besteed aan het verdrag NL-UK, daarnaast heeft men input geleverd op de 
ALV ten behoeve van het VVD verkiezingsprogramma en bijgedragen aan het Belastingplan 2011 en 
Overige fiscale maatregelen 2011.  In de laatste vergadering van november 2010 is aan zowel de 
staatssecretaris van Financiën als het kamerlid Nepperus een visie op herziening van IB en VPB 
meegegeven. Concreet heeft dit tot een overleg in beperkte kring geleid op het ministerie van Financiën 
over de toekomst van de dividendbelasting. 
Voorts hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan de vergaderingen van het 
hoofdbestuur/partijcommissies inzake de Permanente Campagne. 
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De samenwerking met onze Tweede Kamerleden verloopt bijzonder goed en ook plezierig. Deze leden 
zijn zeer actief in hun contacten met de commissie, in plenair verband, maar ook direct met individuele 
leden buiten de plenaire vergaderingen om. Het werkt heel positief dat altijd een persoonlijk medewerker 
van de Kamerleden bij elke vergadering aanwezig is. Zij kunnen daardoor steeds volledig op de hoogte 
zijn van hetgeen zich in de commissie afspeelt. De afstemming over follow-up buiten de plenaire 
vergaderingen om verloopt heel soepel.  
 
Productie 
De oppositierol beperkt de invloed van de VVD op de politieke besluitvorming. Na de Tweede 
Kamerverkiezingen met de mooie uitslag voor de VVD kan hierin verandering komen. Het overleg in 
december op het ministerie van Financiën is daar een voorbeeld van.   
Daarnaast zijn geregeld binnen en buiten vergaderingen (via email) vragen van Kamerleden over diverse 
onderwerpen beantwoord. 

 

I.b - Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 
Werkzaamheden  
Vanwege de val van het kabinet heeft de partijcommissie BZK besloten geen uitvoering te geven aan de 
in het jaarplan 2010 voorgenomen inhoudelijke agenda. De partijcommissie heeft zich geconcentreerd op 
het leveren van bijdragen aan het verkiezingsprogramma. Op 9 februari heeft een plenaire vergadering 
plaatsgevonden waarbij vanuit de programmacommissie Tjibbe Joustra en Bart Groothuis aanwezig 
waren. Tijdens de vergadering zijn de verschillende aandachtsgebieden van de partijcommissie 
doorgenomen. Op 14 april is de partijcommissie plenair bijeengekomen om het concept 
verkiezingsprogramma in combinatie met de heroverwegingen openbaar bestuur, veiligheid en terrorisme 
en bedrijfsvoering besproken. Naar aanleiding van de vergadering is een aantal amendementen op het 
concept verkiezingsprogramma ingediend. Ten slotte heeft op 26 mei een afsluitende bijeenkomst met 
borrel plaatsgevonden.  
 
Gelet op de val van het kabinet is eveneens besloten de in het jaarplan 2010 voorgenomen herziening 
van de werkwijze van de partijcommissie uit te stellen. Inmiddels zijn de voornemens door de nieuwe 
structuur van de partijcommissies deels achterhaald. In 2011 gaat de partijcommissie met de nieuwe 
structuur aan de slag.   
 
Samenstelling  
De commissie bestond in 2010 uit 29 personen waarvan 1 fractiemedewerker. Er zijn negen adviserende 
leden vanuit de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Het bestuur van de 
partijcommissie bestond in 2010 uit Ciska Scheidel (voorzitter) en Raymond Kubben (secretaris) 
 
De Tweede Kamerfractie is tijdens plenaire vergaderingen vertegenwoordigd via Willibrord van Beek, 
Brigitte van der Burg, Laetitia Griffith of Johan Remkes. Voor de Eerste Kamer zijn Loek Hermans en 
Sybe Schaap de vertegenwoordigers. Met Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert is afgesproken 
dat zij als agendalid optreedt. 
 
Op 9 juni 2010 is de partijcommissie BZK ontbonden.  
 
Na de verkiezingen heeft het Hoofdbestuur Ina Adema tot voorzitter van de nieuwe partijcommissie 
benoemd. Raymond Kubben is herbenoemd als secretaris. In overleg met de adviserende leden vanuit de 
Tweede Kamer hebben voorzitter en secretaris aan de hand van de aanmeldingen 18 andere leden ter 
benoeming aan het Hoofdbestuur voorgedragen. Het Hoofdbestuur heeft de voordracht overgenomen. 
Nadat de selectie had plaatsgevonden is besloten de portefeuille integratie bij de partijcommissie BZK 
onder te brengen. Daartoe heeft het Hoofdbestuur twee aanvullende leden gespecialiseerd op het gebied 
van integratie benoemd. Daarnaast zijn 22 personen tot netwerklid benoemd. Met de adviserende leden 
uit de Tweede Kamer is ter voorbereiding op het concept jaarplan 2011 tevens overlegd over de 
inhoudelijke agenda van de nieuwe partijcommissie.   
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I.c - Buiten. Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
 
Samenstelling  
Edo Offerhaus (voorzitter),Kees de Gruiter (secretaris), Erik Dirksen (vicevoorzitter), Jasper Honkoop 
(coördinator politiek en organisatie), Kenneth Manusama, Jeroen Toet (beiden coördinator 
themabijeenkomsten)  Cornelis van Aerssen, Hans Akerboom, Bob van der Bijl, Lotte Bok, Ruben 
Brekelmans, Melvin Broekaart, Ted Dinklo, Jock Geselschap, Willem Hoekzema, Jeroen de Jonge, 
Christoffer Jonker, Roelien Kamminga, Sven Koopmans, Geoffrey van Leeuwen, Ton de Liefde, John 
Lintjer, Arnout Nuijt, Marcel Oosterveer, Maarten Prinsen, Koen van Ramshorst, Erwin Tuil, Ehsan 
Turabas, Ida van Veldhuizen, Margaret  de Vos van Steenwijk, Arjen Vroegop, Elliot Wagschal 
 
De gehele commissie trad af bij de val van het Kabinet en is in nieuwe samenstelling heropgericht bij het 
installeren van het Kabinet. De voorzitter van de vorige commissie Koen Petersen, de secretaris, de 
vicevoorzitter en de coördinator politiek en organisatie hebben het voorbereidende werk gedaan voor de 
nieuwe commissie. De voorzitter heeft in september gekozen voor het voorzitterschap van de KC 
Amsterdam. Het hoofdbestuur heeft Edo Offerhaus benoemd tot voorzitter. 
 
Bij het beoordelen van de belangstellenden voor lidmaatschap van de commissie, zowel van de 
scheidende leden als van nieuwe aanmeldingen, is vooral gekeken naar hun specifieke expertise en hun 
bereidheid om elk een actieve rol te spelen bij het organiseren van themabijeenkomsten. 
 
Adviserende leden per 31 december 2010 
Hans van Baalen (EP), Han ten Broeke (TK), Atzo Nicolaï (TK), Klaas Dijkhoff (TK). Besloten is te 
wachten op de nieuwe Eerste Kamer met het vullen van die positie. De commissie Europese Zaken was 
nog niet samengesteld op 1 januari, maar intensieve uitwisseling (Jan-Meinte Postma trad in de vorige 
commissie op als ‘sherpa’) zal worden voortgezet. Ook de medewerkers van het Internationaal 
Secretariaat zijn weer uitgenodigd.  
 
De commissie heeft in 2010 slechts twee keer plenair vergaderd in de oude samenstelling. Het 
demissionaire bestuur heeft onder leiding van voorzitter Koen Petersen een speciale bijeenkomst 
georganiseerd in september rond het thema ‘Legitimiteit versus Legaliteit in het Nederlandse Buitenlands 
Beleid’ als ode aan oud voorzitter John Manheim. De nieuwe commissie heeft aan het eind van het jaar 
twee plenaire bijeenkomsten gehad over de nieuwe werkwijze van de commissie. 

 

I.d - Cultuur en Mediabeleid 
 
Algemeen 

• De Partijcommissie is in 2010 door de verkiezingen ontbonden en weer opnieuw aangesteld 
onder gewijzigde opzet en samenstelling. 

 
Partijcommissie in oude samenstelling  

• De Partijcommissie Cultuur en Mediabeleid bestond uit 24 leden (exclusief Kamerleden en 
persoonlijk medewerkers) met als voorzitter Ingrid de Caluwé en als secretaris Ben Min; 

• De Tweede Kamer werd vertegenwoordigd door Mark Harbers voor het onderwerp cultuur en 
Johan Remkes voor het onderwerp media; 

• Vanuit de Eerste Kamer is de heer Edward Asscher aanspreekpunt voor de Partijcommissie. De 
heer Asscher is meerdere malen bij de Partijcommissie overleggen aanwezig geweest; 

• De partijcommissie kende naast de leden nog twee groepen die aan de partijcommissie 
verbonden waren: 
1. Geassocieerde leden, dit zijn VVD leden die specifieke kennis hebben op het gebied van 

Cultuur en/of Media, maar niet de verplichting kunnen aangaan om op regelmatige basis 
aanwezig te zijn in de Partijcommissie.  
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2. Een netwerk van mensen die geen VVD lid zijn, maar die wel kunnen worden bevraagd op 
specifieke terreinen binnen cultuur en media, die  standpunten kunnen toetsen en deze van 
commentaar kunnen voorzien. In de regel gaat het om mensen op posities die niet politiek 
geassocieerd zijn; 

• De Partijcommissie in oude samenstelling is drie keer bij elkaar gekomen en wel op 12 januari, 17 
februari en 17 maart.  

• De kennisbank is nader aangevuld. De digitale databank dient als platform om elektronische 
documenten te delen en te bewaren. Dit bood goed uitkomst bij het formuleren van de paragraaf 
Cultuur & Media voor het verkiezingsprogramma.  Het is het collectieve geheugen van de 
Partijcommissie. 

 
Partijcommissie in nieuwe samenstelling  

• Door de vervroegde verkiezingen heeft de tweede helft van 2010 vooral in het teken gestaan van 
de werving van een nieuwe partijcommissie; 

• De opzet van de partijcommissie is gewijzigd waarbij een opdeling is gemaakt naar commissie- en 
netwerkleden. Bij de samenstelling zijn eerst profielen gemaakt voor de commissieleden 
aangezien het hier om een beperkt aantal leden gaat. Bij de werving kan dit inhouden dat een 
positie leeg blijft tot dat een geschikte kandidaat gevonden is. 

• Basiscriterium voor de commissieleden is dat ze direct uit het werkveld komen en daar een 
vooraanstaande positie hebben. Bij netwerkleden gaat het om enthousiaste leden die het 
onderwerp een warm hart toe dragen. 

• In 2010 is de Partijcommissie in nieuwe samenstelling één keer samengekomen (op 30 
november) met 10 commissieleden en 29 netwerkleden. Slechts de helft van de commissie is op 
dat moment gevraagd en voorgedragen. De werving is nog in volle gang en zal in begin van 2011 
haar verdere beslag krijgen. 

• De voorzitter van de Partijcommissie is Ben Min, de secretaris is Mirjam Verhaar; 

• De Tweede Kamer wordt vertegenwoordigd door Bart de Liefde voor het onderwerp cultuur en 
Anouchka van Miltenburg voor het onderwerp media; 

• Vanuit de Eerste Kamer is de heer Edward Asscher aanspreekpunt voor de Partijcommissie; 

• Naast de commissie- en netwerkleden kent de Partijcommissie een derde groep mensen die geen 
VVD lid hoeven te zijn maar die wel kunnen worden benaderd op specifieke terreinen binnen 
cultuur en media (derde ring). 

• Aan het HB is het meerjarenplan 2011-2015 van de Partijcommissie aangeboden. 
 
Werkzaamheden  
 
Cultuur 

• De aanscherping van de culturele Basisinfrastructuur stond dit jaar centraal, m.n. de vanuit het rijk 
te subsidiëren taken en de versterking van het ondernemerschap van de sector. 

• Om de verdieping in kennis mogelijk te maken zijn verschillende mensen in het cultuurveld 
uitgenodigd hun visie te geven op cultuurbeleid vanuit de overheid. 

• De Partijcommissie heeft de eerste aanzet gegeven voor het verkiezings-programma op het 
onderwerp cultuur en heeft dit bij de programmacommissie in de ALV toegelicht. 

• Een deel van de commissie heeft in de nieuwe samenstelling debatten bijgewoond waaronder het 
Paradiso Debat Amsterdam vanuit Kunsten 92, Erfgoedcongres Reinwardt Academie te 
Amsterdam, Pr. Bernhard Cultuurfonds Waarde van Cultuur Congres Den Haag en NGA Congres 
Bezuiniging nieuwe dynamiek bij ABN-AMRO Amsterdam. 

• Op 11 december organiseerde de Partijraad in samenwerking met de Partijcommissie een 
bijeenkomst over cultuur in het Midi Theater te Tilburg. Gezien de actualiteit op dat moment bleek 
dat een goede aanvulling op de lopende politieke discussie. 
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Mediabeleid 

• Doelstelling van de werkgroep Mediabeleid is om binnen 3 jaar te komen met een liberaal 
omroepbeleid, met inachtneming van de actuele ontwikkelingen binnen het mediabestel en de 
reeds eerder uitgewerkte notitie ‘Publieke functies, Publieke taak’. 

• Gedurende het jaar zijn diverse externe sprekers uitgenodigd om met de partijcommissie te 
discussiëren over actuele onderwerpen, zoals de voorzitter van de Nederlandse Publieke 
Omroep. Deze gesprekken zijn ingezet als input voor het betrokken kamerlid. 

• De Partijcommissie heeft de eerste aanzet gegeven voor het verkiezings-programma op het 
onderwerp media en dit bij de programmacommissie in de ALV toegelicht. 

• In de nieuwe, meer evenwichtige samenstelling van de Partijcommissie media is de centrale 
discussie rond de publieke omroep verbreed en wordt het hele medialandschap tegen het licht 
gehouden. 

 

I.e - Defensie
 
De partijcommissie Defensie werd in 2010 tot de ontbinding in juni voorgezeten door Ruurd Reitsma, 
vicevoorzitter was Mees Dekker, de secretaris was Harald Hoek. Bij de nieuwe oprichting van de 
commissie in november is Minze Beuving als voorzitter aangetreden, de vicevoorzitter en de secretaris 
bleven ongewijzigd. Gedurende het jaar hebben een aantal leden de commissie om persoonlijke redenen 
verlaten, maar traden er ook een aantal nieuwe leden toe. Hierdoor was de omvang van de commissie 
per saldo rond de 30 leden.  
 
De structuur van de commissie is bij de nieuwe oprichting gewijzigd. Voorheen konden alle leden 
deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen en op deze wijze hun bijdrage leveren. Vanaf november 
is in overleg met het Hoofdbestuur gekozen voor een structuur van kernleden en netwerkleden. Van de 
kernleden (ca 15 personen) wordt verwacht dat zij snel kunnen reageren op actuele zaken en dat zij 
iedere maand aanwezig zijn bij de vergaderingen om zo de Kamerleden van advies te kunnen voorzien. 
Van de netwerkleden wordt verwacht dat zij fungeren als klankbord en dat zij zich voornamelijk bezig 
houden met strategische onderwerpen. Samenwerking tussen beide delen van de commissie moet ervoor 
zorgen dat zij elkaar optimaal aanvullen. Activiteiten van de commissie worden weergegeven in een 
actiepuntenlijst. Hier worden vervolgens leden met de benodigde expertise aan gekoppeld en er wordt 
een deadline gesteld. 
 
Elke maand, met uitzondering van het zomerreces en de daaropvolgende formatieperiode, was er een 
commissievergadering die door gemiddeld vijftien tot twintig mensen werd bezocht. Op deze 
vergaderingen werd de voortgang van de activiteiten besproken en kwam de actualiteit indien nodig 
uitgebreid aan bod. Vergaderingen vonden voornamelijk plaats in het Tweede Kamergebouw, omdat 
hierdoor de Kamerleden de gelegenheid kregen om deel te nemen aan de commissievergaderingen. 
 
Dhr. Han ten Broeke van de Tweede kamer heeft met grote regelmatig contact onderhouden met de 
commissie en hij heeft ook alle vergaderingen bijgewoond. Na de formatie van het nieuwe Kabinet is 
naast Dhr. Han ten Broeke ook Dhr. Andre Bosman met de portefeuille Defensie in de Tweede Kamer bij 
de werkzaamheden van de commissie betrokken. Ook met hem is een intensief contact opgebouwd en hij 
was bij alle vergaderingen aanwezig. Voor wat betreft de Eerste kamer is er nauw contact met Dhr. Frank 
van Kappen. 
 
Intensieve samenwerking heeft plaats gevonden om benodigde informatie voor AO’s en debatten te 
leveren, maar ook om achtergronden te geven voor actualiteiten en inzicht te creëren in wat binnen het 
Ministerie gaande is of beleefd wordt. Tevens is samengewerkt aan een VVD Defensienotitie en aan de 
Defensieparagraaf in het verkiezingsprogramma. Verder heeft de commissie diverse malen kritisch 
gekeken en gereageerd op ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 2010 op gebied van Defensie.  
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Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen “Verkenningen” en “Brede Heroverwegingen”, maar ook de 
beëindiging van de missie in Afghanistan en daarbij de terugtrekking van al het materieel en personeel. 
 
Dossiers die in 2010 zijn behandeld en nog steeds bijzondere aandacht hebben zijn o.a. de inmiddels 
vernieuwde missie in Afghanistan, verdere ontwikkelingen als gevolg van komende bezuinigingen bij 
Defensie, het JSF-project, SPEER en de Veteranenwet. Ter ondersteuning van de Kamerleden worden 
over al deze onderwerpen ondersteunende stukken geschreven en informatie ingewonnen waarmee in 
2011 zal worden doorgegaan. 
 

I.f - Economische Zaken
 
2010 was het jaar waarin de Partijcommissie Economische Zaken nieuwe stijl van start ging.  
De Commissie beslaat een breed scala aan onderwerpen en is daarom opgedeeld in 3 subcommissies, te 
weten: Werk & Inkomen, Duurzaamheid & Energie en Economische Zaken & Innovatie. Hoewel de 
Commissie wordt voorgezeten door het bestuur, heeft elke subcommissie een eigen voorzitter die tevens 
zitting heeft in het bestuur als vice-voorzitter. De leden van de Commissie zijn de volgende: 
 
Economische Zaken & Innovatie 

• Mirjam Bult - Secretaris-Generaal 3TU  (voorzitter) 

• Jos Huigen - KPN 

• Joost de Vries - Bols International 

• Hans Smit - Ondernemer Care4Pharma 

• Guy Kerpen – Philips 

•  
Werk & Inkomen 

• Raymond Brood - Mercer  (voorzitter) 

• Cees Oudshoorn - VNO-NCW 

• Monique Brummans - Diemen & Van Gestel 

• Sander Dekker - Wethouder Den Haag 

• Marcel van der Schaaff - Ondernemer The Brown Paper Company 
 
Duurzaamheid & Energie 

• Jan van Tuinen - Bouwend Nederland (voorzitter) 

• Kees den Blanken - Cogen Nederland 

• Derk-Jan Haverkamp - Tennet 

• Wouter Jongepier - Hexion Chemicals 

• Titia Siertsema - Uneto-VNI 

• Andre Wakker - NRG 
 
Commissie Bestuur                                               

• Hans Biesheuvel                                          

• Albert van den Brink                                            

• Mirjam Bult                                                 

• Raymond Brood                                              

• Jan van Tuinen 
 
De Commissie richt zich op de inhoudelijke adviezen richting met name Eerste en Tweede Kamerleden 
en doet dit op een dienstverlenende wijze. De betrokken Tweede Kamerleden van de Commissie zijn: 
Afke Schaart (Woordvoerder Mededinging, Industrie, Technologie/Innovatie, Export), Malik Azmani 
(Woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Rene Leegte (Woordvoerder Energie & Milieu) en 
Eric Ziengs (Woordvoerder MKB, Toerisme, Ondernemerschap). 
In 2010 is de Commissie in zijn geheel eenmaal (kennismaking), de subcommissies eenmaal en het 
Commissie Bestuur tweemaal bij elkaar gekomen. 
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Naast de ‘kern’ commissie heeft de partijcommissie ook nog een netwerktak. De Partijcommissie 
Economische Zaken hecht veel waarde aan een actief netwerk waarbij ideevorming en debat volop 
centraal staan.  
Op 14 december vond de kick-off meeting van dit Netwerk plaats op het Partijbureau in Den Haag. Naast 
het kennis maken, heeft de bijeenkomst tot doel gehad kennis met elkaar te delen en als inspiratiebron 
voor de Kamerleden te dienen. Volgende bijeenkomsten zullen bestaan uit interactieve (kleine) 
werksessies om een concrete output te krijgen. 

 

I.g - Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 

Algemeen 
2010 stond in het teken van de landelijke verkiezing en daardoor is ook de samenstelling van de 
partijcommissie veranderd. 
 
Oude partijcommissie (2006-2010) 
Voorzitter was Hans Boxem en de secretaris was Marc Jansen. Acht leden van de oude partijcommissie 
hebben eveneens zitting, als gewoon lid, in de nieuwe partijcommissie. Naast de voorzitter, secretaris en 
gewone –actieve– leden, is ook afscheid genomen van de slapende leden. 
   
Nieuwe partijcommissie (2010-heden) 
Voorzitter is Siemjan Schenk en de secretaris is Jan Klink. Tevens zijn er zestien gewone leden die het 
gehele domein van landbouw, natuur, voedselkwaliteit en visserij vertegenwoordigen.  
Op 7 december 2010 heeft de eerste bijeenkomst van de nieuwe partijcommissie plaats gevonden. De 
netwerkgroep kent vijftien leden. 
 
Belangrijke activiteiten 
De oude partijcommissie heeft in samenwerking met het partijbureau en de Tweede Kamerfractie, in het 
voorjaar van 2010 nog twee (van de in totaal drie) landbouwbijeenkomsten georganiseerd in Noord 
Brabant en Friesland. Naast inleidingen van leden van de partijcommissie, gaven landbouwwoordvoerder 
Janneke Snijder-Hazelhoff en partijleider Mark Rutte inleidingen over de relatie tussen de VVD en de 
landbouw. De bijeenkomsten werden goed bezocht en leverden interessante discussies op. 
 
Na de Tweede Kamerverkiezingen is het proces gestart om een nieuwe partijcommissie LNV te vormen. 
In 2010 heeft alleen een kennismakingsbijeenkomst in de Tweede Kamer plaats gevonden met de leden 
van de nieuwe partijcommissie.   
 
Relatie met Kamerleden 
Voor de verkiezingen was Janneke Snijder-Hazelhoff namens de Tweede Kamerfractie de enige LNV 
woordvoerder en daardoor enig aanspreekpunt voor de partijcommissie LNV. Na de verkiezingen is er 
versterking gekomen met Tweede Kamerleden Johan Houwers en Helma Lodders. Namens de Eerste 
Kamer blijft Sybe Schaap verbonden met de partijcommissie. Alle vier zullen zoveel mogelijk aanwezig 
zijn bij de vergaderingen en netwerkbijeenkomsten van de partijcommissie. Europarlementariër Jan 
Mulder is in de nieuwe partijcommissie agendalid.   

 

I.h - Onderwijs en Jongerenbeleid
 
De Partijcommissie Onderwijs en Jongerenbeleid bestaat uit vijf werkgroepen met experts op het gebied 
van Jongerenbeleid en de verschillende deelvelden van het onderwijs (Primair Onderwijs, Voortgezet 
Onderwijs, Beroepsonderwijs & Volwassenen Educatie en Hoger Onderwijs). Van de werkgroep 
Jongerenbeleid maken structureel ook leden van de Partijcommissie Maatschappelijke Participatie deel 
uit.  
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De Partijcommissie bestond op 9 juni 2010 uit 51 leden. De stuurgroep bestond op dat moment uit de 
volgende personen: 

• Mw drs A.J. Kaptein, voorzitter werkgroep Primair Onderwijs (PO) 

• J. Divis, voorzitter werkgroep Voortgezet Onderwijs (VO)  

• P.B. Dorsemagen, voorzitter werkgroep Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE)  

• drs. D.N.E.A. Gilissen, voorzitter werkgroep Hoger Onderwijs (HO) 

• Mw drs A. Vriesendorp-Dutilh, voorzitter werkgroep Jongerenbeleid 

• Mw drs M. van der Werf, secretaris Partijcommissie  

• prof.dr J.A. Bruijn, voorzitter Partijcommissie. 
 
De Partijcommissie is met het beëindigen van de periode van het Kabinet Balkenende IV op 9 juni 2010 
ontbonden. 
 

I.j - Onderwijs en Wetenschap
 
In september en oktober 2010 zijn er 85 aanmeldingen voor de Partijcommissie Onderwijs, Wetenschap 
en Innovatie binnengekomen. Door een wijziging in portefeuilleverdeling, is de Partijcommissie gewijzigd 
in Onderwijs & Wetenschap en zijn de aanmeldingen voor het thema Innovatie (24) en Jongerenbeleid (9) 
respectievelijk doorgestuurd naar de Partijcommissie Economische zaken en VWS.  
 
Eind 2010 is het kernteam van de Partijcommissie en het Netwerk Onderwijs & Wetenschap ingesteld 
door het Hoofdbestuur van de VVD, bestaande uit: 

• Prof. Dr. J.A. Bruijn, voorzitter Partijcommissie en Netwerk 

• Drs. D.N.E.A. Gilissen, vice-voorzitter Partijcommissie en Netwerk 

• Mw. Drs. M. van der Werf, secretaris Partijcommissie.  
 

Het kernteam heeft 9 aanmeldingen in overleg met de bewindspersonen en politici voorgedragen aan het 
HB tot benoeming als lid van de Partijcommissie. De overige 41 leden van de partijcommissie nemen 
zitting in het netwerk. 
 
Verslag 
De Partijcommissie Onderwijs en Jongerenbeleid bestaat uit de door het Hoofdbestuur benoemde leden. 
Daaromheen is er een netwerk van deskundigen in het veld, die ook actief kunnen worden betrokken bij 
de advisering. De werkwijze is flexibel, maar er zijn wel werkafspraken.  
 
De advisering aan de politici wordt in eerste instantie verzorgd door de werkgroepen, die daartoe 
regelmatig zelf vergaderen. Werkgroepen hebben een eigen vergaderagenda om adviezen voor te 
bereiden, te overleggen met de politici over adviesvragen en lopende zaken, bij te dragen aan algemene 
vergaderingen en partijraadbijeenkomsten, schriftelijke bijdragen en publicaties voor te bereiden etc. 
Onderwerpen worden bepaald aan de hand van zowel structurele als meer incidentele en actuele 
ontwikkelingen, zulks in samenspraak met de fracties en bewindspersonen. Ongeveer twee maal per jaar 
vergadert de Partijcommissie plenair op een dagdeel, bijvoorbeeld in het weekend tijdens een VVD 
bijeenkomst (Partijraad, A(L)V etc.) in de vorm van een minisymposium, eventueel met parallelsessies. 
Overige plenaire vergaderingen van de Partijcommissie vinden plaats naar aanleiding van actualiteit en 
gevraagde adviezen, zoals de Miljoenennota, Verkiezingsprogramma’s, beginselprogramma, Liberaal 
Manifest etc., of op verzoek van een politicus, het HB, de stuurgroep, een werkgroep of leden.  
De stuurgroep komt regelmatig bijeen in aanwezigheid van de betreffende beleidsmedewerker(s) van de 
fractie en bespreekt zowel de agenda en het functioneren van de Partijcommissie als actualiteit. 
Kamerleden zijn daarbij welkom. Stuurgroepvergaderingen zijn altijd voltallig. Werkgroepvoorzitters 
zorgen bij verhindering zelf voor vervanging door hun vicevoorzitter of, bij diens verhindering, door een 
ander werkgroeplid.  
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Naast de werkgroep- en expertgroep bijeenkomsten en plenaire commissiebijeenkomsten worden op 
individueel verzoek van het TK-fractiebestuur en individuele kamerleden en bewindspersonen experts uit 
de Partijcommissie groepsgewijs en individueel geraadpleegd aangaande actuele politieke vraagstukken. 
Ook functioneren leden als deelnemer en voorzitter aan discussiebijeenkomsten en onderwijsdebatten in 
het land, zijn er contacten met de voorzitter van de vaste kamercommissie Onderwijs en zijn 
commissieleden instrumenteel bij het organiseren van (kader)cursussen, VVD-flitscongressen, 
campagnes, masterclasses en werkbezoeken van landelijke VVD politici en activiteiten in Kamercentrale- 
en Afdelingsverband en in de VVD-Partijraad. Voor het organiseren van bijeenkomsten in de regio wordt 
contact gelegd met de besturen van de kamercentrales en met de landelijke of lokale JOVD. 
 De individuele contacten van leden, groepen en werkgroepen met politici laten onverlet dat de plenaire 
vergadering het hart van de partijcommissieactiviteiten vormt en de standpunten van de partijcommissie 
bepaalt. 
 
Activiteiten 
Ook in het afgelopen jaar was de gastvrijheid op de Laan groot en de samenwerking met de medewerkers 
van het algemeen secretariaat zeer plezierig. Ook werd de gastvrijheid van de Open Universiteit, waar in 
verband met de omvang van de commissie een deel van de vergaderingen plaatsvond, zeer op prijs 
gesteld. 
 
Bijeenkomsten 2010 
19 januari: plenair Functie en rol van de school (werkgroep VO) 
26 januari: werkgroep HO 
9 februari: werkgroep PO 
9 maart: plenair Alle scholen Openbaar (werkgroep PO) 
11 maart: werkgroep HO overleg M. Harbers TK Den Haag 
23 maart: werkgroep HO 
12 april: Werkgroep Onderwijs, Den Haag 
13 april: Plenaire Verkiezingsprogramma, Den Haag 
20 april: Brein en Onderwijs. met Prof. J. Jolles (werkgroep Jeugd) 
27 april: overleg HB toekomst partijcommissies, Utrecht 
24 juni: Netwerkborrel en BBQ met no-speech garantie 
20 september: startoverleg HB nieuwe periode 
28 september: startoverleg kernteam Onderwijs 
26 oktober: startoverleg kamerleden Lucas, Elias, vd Burg 
23 november: overleg voorzitters partijcommissies met HB 
11 december: partijraad Cultuur, Tilburg 
 
Publicaties en nota’s 
Bruijn JA. 
Internationalisering 2010. 
Internationaliseren in Onderwijs 29(57): 21-22, 2010 
Gilissen D, Bruijn JA. 
Orde op zaken stellen.  
Column, Lib.Rev. 51(2):82-83 
Bruijn JA, de Graaf F. 
Verkiezingsprogram versus regeeraccoord. 
Lib. Reveil 51(4), 196-200, 2010 

 

I.k - Veiligheid en Justitie
 
Inleiding 
Na de diverse activiteiten ontplooid door de partijcommissie Justitie in 2010 tot de verkiezingen en na het 
succesvolle verloop van deze verkiezingen, zijn na de formatie van de nieuwe regering de nieuwe 
voorzitter en secretaris (vicevoorzitter) benoemd. Dit zijn Sjef van Gennip, directeur Reclassering 
Nederland en Bart Schmidt, adviseur lokale veiligheid bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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In de nieuwe opzet van de partijcommissies is voorzien in een kleinere, daadkrachtige commissie en 
daarnaast een netwerkgroep. Met de nieuwe naamgeving van het Ministerie is uiteraard ook de nieuwe 
naam van de commissie en netwerkgroep: “Veiligheid en Justitie”. 
Werkwijze 
In november 2010 heeft de eerste selectie van de 42 aanmeldingen plaatsgevonden. Met nog diverse 
aanmeldingen na sluitingsdatum kwam het totaal op 52 aanmeldingen. Over deze aanmeldingen is 
persoonlijk overleg geweest met de portefeuillehouders en de bewindspersonen.  
Besloten is het ‘aandachtsgebied’ van de commissie op te delen in 3 ‘expertisegroepen’: 1. civiel- en 
bestuursrecht, 2. strafrecht en 3. politie / (openbare orde en) veiligheid. 
Op basis hiervan hebben de voorzitter en secretaris in december 2010 enkele interviews afgenomen en 
de geselecteerden voorgedragen aan het Hoofdbestuur. De nieuwe commissieleden vertegenwoordigen 
het brede spectrum van het domein Veiligheid en Justitie, bijvoorbeeld: burgemeesters, wethouder, 
advocaten, hoogleraar, reclassering, Openbaar Ministerie, Zittende Magistratuur, politie, 
veiligheidsadviseurs en adviseurs van het Ministerie. En uiteraard zijn de portefeuillehouders qualitate qua 
adviserend lid van de commissie. 
De netwerkgroep is nog ‘in wording’ en zal zich voornamelijk richten op de regionale contacten en 
netwerken, te denken valt aan veiligheid in de sport en horeca. 
 
Inhoudelijk 
Naast het ad-hoc adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de fracties, hoofdbestuur en bewindspersonen 
richt de commissie zich op de vier belangrijkste punten uit het regeerakkoord die in het beleid zijn 
opgenomen: 
De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer. 
Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. 
Slagkracht voor onze professionals. 
Versterking van de rechtsstaat. 
Over de verdere uitwerking hiervan en eerste resultaten wordt u geïnformeerd in het op te leveren 
werkplan van de commissie Veiligheid en Justitie. 

 

I.l - Volksgezondheid en Welzijn
 
Voor de partijcommissie Volksgezondheid is het jaarverslag over 2010 in een drietal delen onder te 
brengen: 

1. De periode vóór de verkiezingen; 
2. Een stilteperiode voor de partijcommissie; 
3. Een nieuwe partijcommissie Volksgezondheid en Welzijn. 

 
In verband met zwangerschap van de voorzitster is het DB van de partijcommissie in het verslagjaar 
waargenomen door Machel Nuyten (vml. secretaris thans voorzitter) en Fred van Leeuwarden (secretaris 
a.i.). 
 
Periode vóór de verkiezingen  
De partijcommissie is in haar volledige samenstelling twee keer bijeen geweest, 27 januari en 18 maart. 
Gepresenteerd en ondernomen zijn in deze periode van het verslagjaar: 

• Werkgroep Kwaliteit; notitie en resultaten discussie ALV (januari 2010); 

• Werkgroep AWBZ: notitie voor kamerleden (februari 2010); 

• Werkgroep Ethiek: discussie partijcommissie en notitie voor kamerleden (maart 2010); 

• Cursus “liberale waarden voor Volksgezondheid” voor leden partijcommissie (april 2010); 

• Werkgroep Preventie: aansluiting bij deelrapport Volksgezondheid Toekomst, verkenning 2010 
Van gezond naar beter.; 

De noties zijn in archief bij de secretaris van de nieuwe partijcommissie Volksgezondheid en Welzijn. 
 
Een stilteperiode. De partijcommissie Volksgezondheid is opgeheven. 
De periode na de verkiezingen kan gezien worden als een stilteperiode. De commissie Volksgezondheid 
bestond niet langer meer. 
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Nieuwe partijcommissie Volksgezondheid en Welzijn 
Benoemd door het hoofdbestuur van de VVD, als voorzitter van de Partijcommissie Volksgezondheid en 
Welzijn  Berend Stolk en als secretaris Fred van Leeuwarden. 
De eerste acties van voorzitter en secretaris waren het samenstellen van een Dagelijks Bestuur en het 
zoeken naar leden van een Kerngroep voor de partijcommissie. Daarnaast zal een Netwerkgroep 
samengesteld worden. 
 
Op 13 december is de eerste bijeenkomst geweest van het Dagelijks Bestuur van de nieuwe 
partijcommissie. Toegelicht is de verantwoording en strategie van de nieuwe partijcommissie door 
voorzitter en secretaris (zie Jaarplan 2011). 
 
Op 15 december is er een bijeenkomst geweest van de voltallige partijcommissie (DB + Kerngroep + 
Netwerkgroep) waar verantwoording is afgelegd voor de wijze van samenstelling van de nieuwe 
partijcommissie, de spelregels van de partijcommissie, een inventarisatie van vragen van Kamerleden en 
een inventarisatie van kennis en kunde van alle leden van de commissie. De aanzet voor een plan van 
aanpak zijn besproken (zie jaarplan 2011). 
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BIJLAGE II - VVD-BESTUURDERSVERENIGING
 

Voorwoord: Verdieping en verbreding 
 
 
Het jaar 2010 was een goed jaar voor de VVD-Bestuurdersvereniging. In de eerste week van januari 
werden in Venlo, Zuidplas, Peel en Maas, Oldambt en Venray de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. 
Hier had de VVD bij de herindelingverkiezingen van november 2009 zeer goede resultaten neergezet. 
 
Op 3 maart 2010 werden deze goede resultaten herhaald bij de gemeenteraadsverkiezingen.  
In bijna 200 gemeenten won de VVD één of meerdere zetels ten opzichte van 2006 en in 140 gemeenten 
bleef de VVD in zetelaantal gelijk. Vooral door deze grote groei is het aantal leden van de VVD-
Bestuurdersvereniging in 2010 flink gestegen. 
 
In juni kwam daar de overwinning met de Tweede Kamerverkiezingen bij. Met het aantreden van het 
kabinet Rutte mag de VVD-Bestuurdersvereniging voor het eerst in haar geschiedenis een minister-
president tot haar leden rekenen. 
De VVD-Bestuurdersvereniging is daarmee meer dan ooit de plaats geworden waar 
(deel)gemeenteraadsleden, ministers, staatssecretarissen, waterschapsbestuurders, gedeputeerden, 
(stadsdeel)wethouders, burgemeesters, statenleden en (euro)parlementariërs elkaar ontmoeten. Allemaal 
VVD’ers die dagelijks laten zien scherpe keuzes te kunnen maken en de wil hebben om orde op zaken te 
stellen. 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zijn de provinciale verkiezingen van maart 2011 net achter de 
rug. Ook hier heeft de VVD weer een geweldig resultaat neergezet. In maar liefst zeven provincies neemt 
de VVD de leiding bij de onderhandelingen. 
 
Noblesse oblige pleegt men in Frankrijk te zeggen en dat geldt voor de VVD-Bestuurdersvereniging, als 
bestuurdersvereniging van de grootste partij van Nederland, niet minder. Het in november 2010 nieuw 
gekozen dagelijks bestuur pakt deze handschoen in 2011 dan ook zeker op. 
 
De VVD-Bestuurdersvereniging zal meer aandacht geven aan inhoudelijke discussie. In januari 2011 
begonnen we met een bijeenkomst over de provincie in 2020. Daarnaast zal het Algemeen Bestuur een 
meer actieve en sturende rol gaan spelen. De leden van het Algemeen Bestuur zullen als linking pin 
tussen de VVD-Bestuurdersvereniging en lokale en provinciale politici en bestuurders gaan functioneren.  
 
Directe betrokkenheid van de leden van de VVD-Bestuurdersvereniging is voor deze verdieping en 
verbreding van cruciaal belang. Wij hopen u dan ook in 2011 weer op een van onze activiteiten te mogen 
begroeten. 
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1. Algemeen
 
De VVD-Bestuurdersvereniging is in 1946 opgericht als ontmoetingspunt voor en van liberale gemeente- 
en provinciebestuurders en is uitgegroeid tot een ondersteunend apparaat voor haar leden en tot een 
platform voor kennisuitwisseling en discussie. Inmiddels zijn ook waterschapsbestuurders, Eerste 
Kamerleden, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs lid van de VVD-Bestuurdersvereniging. 
Tot de werkzaamheden behoren het ontwikkelen en uitwerken van standpunten met betrekking tot het 
binnenlands bestuur en het ondersteunen van lokale, provinciale, landelijke en Europese VVD-
bestuurders. Tevens worden in samenwerking met de Haya van Somerenstichting opleidingen en 
trainingen ontwikkeld en verzorgd voor bestuurders. Ook informatieoverdracht, advisering van de Eerste 
en Tweede Kamerfracties, het creëren van netwerken en belangenbehartiging behoren tot het 
takenpakket van de vereniging. Onder dit laatste aspect kan aandacht voor de rechtspositie van gekozen 
en benoemde gemeente- en provinciebestuurders genoemd worden.  
 
De VVD-Bestuurdersvereniging wordt ondersteund door de medewerkers van het Algemeen Secretariaat 
van de VVD. Tot 1 september 2010 was Eva Gobits bestuurssecretaris van de VVD-
Bestuurdersvereniging. Daarnaast ondersteunde ook David Vermorken de VVD-Bestuurdersvereniging.  
 
Door de reorganisatie van het Algemeen Secretariaat wordt sinds september 2010 de VVD-
Bestuurdersvereniging ondersteund door alle clusters op het Algemeen Secretariaat. Als 
bestuurssecretaris treedt Lucie Wigboldus, hoofd verenigingszaken & internationaal, op. 
 
Deze uitbesteding van werkzaamheden vloeit voort uit de overeenkomst tussen de VVD-Bestuurders-
vereniging en de VVD waarbij alle (huidige) diensten van de VVD-Bestuurdersvereniging, met 
uitzondering van Provincie & Gemeente, voor een vast bedrag per jaar worden ingekocht bij de VVD.  
 

2. Ledenaantal
 
Het ledental (zowel gewone als buitengewone leden) van de VVD-Bestuurdersvereniging bedroeg op 31 
december 2010: 3145. Dit is een netto toename van 226 leden ten opzichte van eind 2009.  
De ledenadministratie wordt in het kader van de afgesloten overeenkomst volledig door de VVD verzorgd. 
 

3. Contributie
 
De contributie van de VVD-Bestuurdersvereniging komt als toeslag op de contributie van de VVD. In 2010 
bedroeg die toeslag € 105,70. Daarnaast kent de VVD-Bestuurdersvereniging het buitengewoon 
lidmaatschap voor geïnteresseerden. De jaarlijkse toeslag hiervoor bedroeg in 2010 € 50,30. Beide 
toeslagen zijn bepaald in de algemene ledenvergadering van 7 november 2009. 
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4. Bestuur
 
Het bestuur bestaat uit een Dagelijks en een Algemeen Bestuur. Op provinciaal niveau wordt de VVD-
Bestuurdersvereniging vertegenwoordigd door een lid van het Algemeen Bestuur. Dit lid van het 
Algemeen Bestuur kan zich in de provincie laten bijstaan door een of meerdere andere leden van de 
VVD-Bestuurdersvereniging. 
 
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2010 elf maal, te weten op 22 januari, 19 februari, 19 maart, 10 aprill, 
21 mei, 18 juni, 9 juli, 10 september, 9 oktober, 5 november en 10 december. 
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2010 4 maal, te weten op 22 januari, 10 april, 10 september en 5 
november. 
 
In 2010 bestond het bestuur uit de navolgende personen: 
 
Dagelijks Bestuur tot 6 november 2010:  

• Marianne Kallen-Morren (voorzitter),  

• Arno Brok (vice-voorzitter),  

• Mariëtte Kroes (secretaris),  

• Harry Dijksma (penningmeester),  

• Jaap Lodders (algemeen lid) 
 
Dagelijks Bestuur sinds 6 november 2010: 

• Arno Brok (voorzitter) 

• Jaap Lodders (vice-voorzitter) 

• Tanja Klip-Martin (secretaris) 

• Peter de Koning (penningmeester) 

• Jeanine Hennis-Plasschaert (algemeen lid) 

 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van: 

• Provincies: 
o Drenthe: Tanja Klip-Martin (tot 6 november 2010), sindsdien vacant 
o Flevoland: Ton van Amerongen 
o Friesland: Aukje de Vries 
o Gelderland: Henk Wichgers (tot 6 november 2010), Koos de Looff (sinds 6 november 

2010) 
o Groningen: Adrie Scheidema 
o Limburg: Jacques Niederer 
o Noord-Brabant: Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet (herbenoemd op 6 november 2010) 
o Noord-Holland: Jaap Nawijn 
o Overijssel: Jeroen Hatenboer (tot 6 november 2010), Jeroen Diepemaat (sinds 6 

november 2010) 
o Robbert Waltmann (tot 6 november 2010), Wouter Kolff (sinds 6 november 2010) 
o Zeeland: Chris Simons 
o Zuid-Holland: Ferdinand van den Oever 

• Deelgezelschappen: 
o Schepenbank (wethouders): Patrick van Domburg (sinds 6 november 2010) 

• Adviseurs:  
o Namens VNG: Sandra Korthuis (sinds 6 november 2010) 
o Namens het hoofdbestuur van de VVD: Mark Verheijen 
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• Namens de deelgezelschappen waren de volgende personen regelmatig aanwezig: 
o Namens het P.J. Oudgezelschap (burgemeesters): Toon Mans  
o Namens de Schepenbank (wethouders): Robert Waltmann (tot 6 november 2010) 
o Namens de Ir. Lelykring (waterschapsbestuurders): Jacques Damen 
o Namens de fractievoorzitters: Yolande de Bondt (tot medio juni), daarna Jeltje Hoekstra-

Sikkema. 

 

5. Kascommissie
 
In 2010 bestond de kascommissie uit de volgende personen: 

• Lid: Gerard Bakker 

• Lid: Remko Bosma 

• Plaatsvervangend lid: Harald Bergmann 

• Plaatsvervangend lid: Erwin Hoogland 
 

6. Deelgezelschappen
 
In 2010 waren binnen de VVD-Bestuurdersvereniging de volgende deelgezelschappen actief: 

• P. J. Oudgezelschap (burgemeesters), voorzitter: Toon Mans 

• Schepenbank (wethoudersplatform), voorzitter: Robbert Waltmann (tot 6 november 2010), Patrick 
van Domburg (sinds 6 november 2010) 

• Fractievoorzittersplatform, voorzitter: Yolande de Bont tot medio juni, daarna Jeltje Hoekstra-
Sikkema  

• Ir Lelykring (waterschapsbestuurders), voorzitter: Jan Geluk 
 

7. P&G
 
Voor het uitbrengen van P&G werd Saffier PR te Leidschendam ingeschakeld. Wim Schoevers is 
hoofdredacteur. In 2010 verscheen P&G als een full-colour krant in tabloidformaat. Het tijdschrift is in 
2010 achtmaal, tegelijk met Liber, verschenen.  

 

8. Website
 
De vernieuwde website van de VVD-Bestuurdersvereniging (www.vvdbv.nl) is in 2010 online gegaan. 
Gekozen is om aan te sluiten bij de website van de VVD. In 2011 zal deze website inhoudelijk verbeterd 
worden.  
 

9. Jaarvergadering 
 
Op zaterdag 10 april 2010 vond de jaarvergadering plaats. Na de jaarvergadering spraken Ivo Opstelten 
en Mark Rutte de aanwezigen toe. Vervolgens was er een terugblik op de Gemeenteraadsverkiezingen 
met Klaas Dijkhoff (Breda), Tamara Venrooy-van Ark (Zuidplas) en Arno Visser (Almere). 
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10. Jaarcongres
 
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2010 vond in Lunteren het jaarcongres plaats. De vrijdagmiddag 
kwamen het PJ Oudgezelschap, het Wethoudersplatform, de Ir Lelykring en het fractievoorzittersplatform 
bijeen en waren er bijeenkomsten voor raadsleden, leden van provinciale staten en gedeputeerden. 
De vrijdagavond stond in het teken van de komende provinciale verkiezingen. De avond werd geopend 
door Marianne Kallen-Morren. Vervolgens was er een interactieve talkshow onder leiding van Arno Brok 
met een drietal Commissarissen der Koning, te weten Johan Remkes (Noord-Holland), Jan Franssen 
(Zuid-Holland) en Clemens Cornielje (Gelderland). Ook werd in het plenaire programma afscheid 
genomen van voorzitter Marianne Kallen-Morren. Zij kreeg hierbij de mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt 
door waarnemend partijvoorzitter Mark Verheijen. Het plenaire avondprogramma werd afgesloten door 
Stef Blok, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. 
 
Op zaterdagochtend vond de algemene ledenvergadering plaats. Hierbij nam Marianne Kallen-Morren 
afscheid als voorzitter van de VVD-Bestuurdersvereniging en werd Arno Brok gekozen tot voorzitter. 
Daarnaast vonden er enkele andere wisselingen plaats in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Hierna 
waren diverse workshops georganiseerd, te weten:  

• Debatteren  

• Onderhandelen   

• Relatie provincies gemeenten/waterschappen 

• Taken van de provincie 

• Welzijn Nieuwe Stijl 

• Begeleiding PS-lijsttrekkers (besloten) 

• Jonge VVD-politici (besloten) 
 
Minister-President Mark Rutte stelde plenair de nieuwe VVD-bewindslieden voor en Arno Brok sloot dit 
succesvolle jaarcongres. 
 
 


