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Voorwoord

1. Voorwoord

Beste Volter,

Dit is alweer het derde jaarverslag van Volt Nederland. We blikken terug op het derde 
jaar van Volt Nederland. Het jaar dat in het teken stond van professionalisering, verder 
opbouwen van teams en structuren én het klaarstomen van een grootse campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Wederom een jaar dat voorbij is gevlogen en waarin we enorme 
stappen hebben gezet als organisatie.

Zo hadden we voor het eerst drie voltijd krachten in dienst, werden een Nederlands 
beleidsprogramma én verkiezingsprogramma geschreven, hebben we de kandidaten voor 
de Tweede Kamerverkiezingen gekozen en een campagneplan - en begroting gemaakt. 
Maar 2020 was ook een heel gek jaar waarin we elkaar vaker digitaal hebben gezien en 
gesproken dan in persoon. Een wereldwijde pandemie heeft niet alleen ons, maar mensen 
over de hele wereld geraakt. Een situatie die pijnlijk blootlegde waarom het juist nú tijd is 
voor meer Europese samenwerking en integratie!

Ondanks de nieuwe werkelijkheid hebben Volters zich onvermoeibaar ingezet om de visie 
en doelen van Volt te verwezenlijken. We hebben geprobeerd om alle gebeurtenissen en 
ontwikkelingen van dit jaar vast te leggen. In dit verslag krijg je onder andere een overzicht 
van de belangrijkste gebeurtenissen per maand, de vele evenementen die georganiseerd zijn 
én de ontwikkeling van Volt op Europees, nationaal en lokaal niveau.

We zijn ontzettend dankbaar voor de radicaal positieve energie en de geboekte resultaten 
van een mooie groep van samenbrengers, vooruitdenkers en waarmakers! 

Namens het bestuur van Volt Nederland,

Liping Oerlemans
Secretaris



3

2. Vereniging Volt Nederland

Gegevens
Naam: Volt Nederland
Post adres:   Franklinstraat 161, 2562 CD, Den Haag
KvK nummer: 71977228
RSIN nummer: 858925229

Bank relatie: Triodos Bank
IBAN:   NL 38 TRIO 0379 29 2440
BIC:  TRIONL2U

Website: www.voltnederland.org

Congres
Het hoogste besluitorgaan van Volt Nederland is het congres. In 2020 hebben er zes 
congressen van Volt Nederland plaatsgevonden.

Congres 6:
Datum: 18 januari 2020
Locatie: ZZIIN, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA, Den Haag

Congres 7:
Datum: 1 februari 2020
Locatie: CKE, Pastoor Petersstraat 180, 5612 LW, Eindhoven

Congres 8 - Digitaal congres: 
Datum: 6 juni 2020
Locatie: Opnames vonden plaats in Theater Vrijburcht, Jan Olphert Vaillantlaan 143, 1086 
XZ, Amsterdam. Het bestuur vroeg alle leden nadrukkelijk om niet naar locatie te komen.

Congres 9 - Digitaal congres:
Datum: 20 juni 2020
Locatie:  Opnames vonden plaats in Theater Vrijburcht, Jan Olphert Vaillantlaan 143, 1086 
XZ, Amsterdam. Het bestuur vroeg alle leden nadrukkelijk om niet naar locatie te komen.

Vereniging Volt Nederland
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Congres 10 - Digitaal congres:
Datum: 24 oktober 2020
Locatie: Opnames vonden plaats te Oudenoord 330, 3513 EX, Utrecht. Het bestuur vroeg 
alle leden nadrukkelijk om niet naar locatie te komen.

Congres 11 - Digitaal congres:
Datum: 2 december 2020
Locatie: Geen centrale locatie voor opnames.
Fysieke locatie: Oudenoord 330, 3513 EX, Utrecht. Het bestuur vroeg alle leden nadrukkelijk 
om niet naar locatie te komen. 

Besturen en commissies
Volt Nederland heeft in het oprichtingsjaar een bestuur en meerdere commissies in 
het leven geroepen om het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen te leiden. 
Hieronder een overzicht van het bestuur en de commissies.

Bestuur
Tijdens het congres van 1 februari 2020 liep de eerste termijn af van drie bestuursleden. We 
hebben per 1 februari 2020 afscheid genomen van Aida Tunovic, Onno Lixenberg en Tom 
Bolsius. Helaas waren er weinig aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden. Eén sollicitant 
die door de Kandidatencommissie geschikt werd bevonden, Emmy Mol, werd tijdens het 
congres door de leden aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur bestond per 1 februari 
2020 uit de onderstaande bestuursleden:

Voorzitter:  Laurens Dassen
Secretaris:  Liping Oerlemans
Penningmeester: Vacant
Bestuurslid:  Emmy Mol
Bestuurslid:  Jason Halbgewachs
Bestuurslid:  Lars Jongerius

Op 16 april 2020 heeft de toenmalige voorzitter van Volt Nederland, Laurens Dassen, 
officieel zijn rol neergelegd om zich te kandideren als lijsttrekker voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Als bestuur hebben we hem bedankt voor zijn inzet als voorzitter 
van het bestuur en hem veel succes gewenst. Tijdens dezelfde vergadering is Jason 
Halbgewachs als interim-voorzitter aangesteld.
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Om het bestuur te versterken zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe potentiële 
bestuursleden. Ook dit keer waren er weinig sollicitanten. Tijdens het congres van 6 juni 
2020 konden drie sollicitanten aan de leden voorgesteld worden. De leden hebben en 
werden zij als nieuwe bestuursleden ingestemd door de leden. De samenstelling van het 
bestuur per 6 juni 2020 was:

Co-Voorzitter:  Annelies Drost 
Co-Voorzitter: Jason Halbgewachs (interim)
Secretaris:   Liping Oerlemans
Penningmeester:  Helen Vos
Bestuurslid:  Emmy Mol
Bestuurslid:  Irene Kovács
Bestuurslid:   Lars Jongerius

Helaas werd het eind september duidelijk dat er geen overeenstemming kon worden bereikt 
tussen Annelies en de rest van het bestuur over de te behandelen financiële voorstellen. 
Annelies heeft op basis daarvan per 21 september 2020 haar bestuursfunctie neergelegd. 
Ondanks het verschil van mening zijn we op goede voet en in goed overleg verder gegaan en 
is Annelies nog steeds onderdeel van onze beweging.

In dezelfde periode hebben Helen Vos en Irene Kovács aangegeven hun bestuursfuncties 
neer te willen leggen in verband met persoonlijke omstandigheden. De rest van het bestuur 
had begrip voor hun overwegingen. Na goed overleg hebben zij beiden per 1 oktober hun 
bestuursfuncties neergelegd. Ook Helen en Irene zijn bij Volt gebleven, waar we erg blij mee 
zijn. 

We bedanken hen alle drie nogmaals hartelijk voor hun inzet en het warme hart dat zij Volt 
toedragen.

Om het bestuur op korte termijn en richting de Tweede Kamerverkiezingen aan te sterken 
zijn er op interim-basis drie nieuwe bestuursleden toegevoegd aan het bestuur. Tijdens het 
congres van 24 oktober hebben de leden door middel van een vertrouwensstemming hun 
vertrouwen in het proces en in de interim-bestuursleden geuit.

Samenstelling bestuur Volt Nederland - 24 oktober 2020: 
Co-Voorzitter:  Jason Halbgewachs (interim) 
Co-Voorzitter: Sacha Muller (interim)
Secretaris:   Liping Oerlemans
Penningmeester:  Auke Boomsma (interim)
Bestuurslid:  Emmy Mol
Bestuurslid:   Lars Jongerius
Bestuurslid:   Coen van de Kraats (interim)
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Kandidatencommissie
Tijdens het congres van 1 februari 2020 is een nieuwe Kandidatencommissie ingestemd. 
Dit betekende ook dat we afscheid namen van Frans Jacobs, Janneke Lely en Julie Hooft 
Graafland. We bedanken hen nogmaals voor hun enorme inzet de afgelopen jaren. De 
samenstelling van de Kandidatencommissie was als volgt:

Co-Voorzitter: Sacha Muller
Co-Voorzitter: Peter Eigenhuis     
Lid:    Luit Italianer
Lid:   Melany Maximus
Lid:   Peter Blok
Lid:   Peter-Paul de Leeuw
Lid:    René Spekschoor
Lid:   Wouter Put

Gedurende 2020 is de samenstelling van de Kandidatencommissie meermaals veranderd in 
verband met wijzigingen binnen de organisatie. Melany Maximus en Peter Eigenhuis hebben 
besloten om hun rol binnen de Kandidatencommissie neer te leggen. Auke Boomsma en 
Maartje Sprietsma zijn tijdens het congres van 20 juni 2020 ingestemd door de leden om de 
kandidatencommissie aan te sterken. 

We bedanken Melany en Peter nogmaals hartelijk voor hun inzet in de kandidatencommissie.

In oktober 2020 hebben Sacha Muller en Auke Boomsma, in overleg met het bestuur, op 
interim-basis het bestuur versterkt. Om belangenverstrengelingen te voorkomen zijn zij op 
non-actief gegaan binnen de Kandidatencommissie. In 2021 hebben zij beiden besloten de 
Kandidatencommissie definitief te verlaten. De samenstelling was voor de rest van 2020 als 
volgt: 

Voorzitter:   Peter Blok
Secretaris:  Maartje Sprietsma
Lid:    Luit Italianer
Lid:    Peter-Paul de Leeuw
Lid:   René van Spekschoor
Lid:   Wouter Put

Het is van belang om in 2021 de Kandidatencommissie te versterken, in het bijzonder met 
vrouwelijke leden om de balans man-vrouw te herstellen.
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Commissie van Geschil en Beroep
De samenstelling van de Commissie van Geschil en Beroep bleef hetzelfde als in 2019. 
Tijdens het congres van 24 oktober hebben de leden een nieuw lid, Jan Smits, ingestemd. 
Daarnaast heeft Coen van de Kraats besloten om het bestuur te versterken op interim-basis 
en is hij op non-actief gegaan om belangenverstrengeling te voorkomen. De samenstelling 
sinds het congres van oktober 2020 is als volgt:

Voorzitter:   Kathelijn Noordzij
Lid:   Elske Uildriks-Kroesen
Lid:    Erik van Orlé
Lid:   Jan Smits
Lid:    Roos Habets
Lid:   Coen van de Kraats (non-actief)

Kascommissie
De kascommissie controleert ieder jaar het financieel jaarverslag en geeft de leden 
advies over het gevoerde financiële beleid. Tijdens het congres van 1 februari 2020 is de 
kascommissie voor dat jaar ingestemd door de leden. De kascommissie bestond uit de 
onderstaande leden:

Lid:   Ellen Berkers
Lid:   Wouter Barends
Lid:   Martin Gravelotte

Martin heeft zijn rol binnen de kascommissie neergelegd, nadat hij was verkozen als 
kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen op 6 juni 2020, om belangenverstrengeling of 
de schijn hiervan te voorkomen.

We bedanken de kascommissieleden voor hun inzet en nauwkeurige werk.
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Leden Volt Nederland

3. Leden Volt Nederland 

Na de enorme groei in het ledenaantal na de Europese verkiezingen in mei 2019, heeft de 
groei zich gestaag doorgezet in 2020. Alhoewel de groei niet zo sterk was als rondom de 
verkiezingen, is het ledenaantal met ruim 40% gegroeid in 2020. Ondanks dat de focus in 
2020 lag op het professionaliseren van de organisatie en de voorbereidingen op de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2021, zijn we blijven groeien in 2020. Hiermee is het fundament 
versterkt en de basis gelegd voor een goede start van de campagne. 

Hieronder vind je een overzicht van de groei per kwartaal en voor het jaar in totaliteit van 
zowel vrienden als contributie-betalende leden. 

Periode Leden % Groei Vrienden % Groei

2019 1356 - 7500 -

Eerste kwartaal 1649 21,6% 7312 -2,5%

Tweede kwartaal 1742 5,6% 7223 -1,2%

Derde kwartaal 1814 4,1% 7204 -0,3%

Vierde kwartaal 1946 7,3% 7255 0,7%

Heel 2020 1946 43,5% 7225 -3,7%
* Deze cijfers zijn bij benadering omdat niet alle getallen eenduidig zijn bijgehouden.
* NB: Er is enige vorm van overlap tussen leden en vrienden van Volt.
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In 2020 hebben we zowel gebruik gemaakt van de term ‘vrienden van Volt’ als 
‘nieuwsbrieflezers’. Zij steunen en volgen Volt via onze nieuwsbrieven. Leden betalen 
contributie en hebben (o.a.) stemrecht tijdens de congressen (als ze langer dan drie 
maanden lid zijn).

De minimale contributie van Volt Nederland is in 2020 gelijk gebleven aan die van 2019. Het 
lidmaatschap kost € 2,50 per maand en dus € 30 per jaar. In lijn met de Volt-visie hopen we 
dat onze beweging op deze manier voor iedereen toegankelijk is. Indien iemand niet over 
de middelen beschikt om lid te worden, maken we als bestuur op basis van artikel 4.7 van de 
statuten een uitzondering tot (gedeeltelijke) ontheffing van het betalen van de contributie.
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Volt Europa

4. Volt Europa

In de periode 2017 - 2019 is het fundament van Volt Europa gebouwd. 2020 stond in het 
teken van consolideren, verbeteren en innoveren. Vrijwilligers uit heel Europa hebben onder 
andere bijgedragen aan:

• een nieuwe missie en een update van het Volt-verhaal,
• een nieuwe visie en strategie voor de komende 5 jaar,
• een nieuw beleidsproces- en framework,
• update en verbetering van onze huisstijl,
• het financieel gezond maken van Volt Europa.

Daarnaast is zowel het ledenaantal van Volt Europa als het aantal sociale media-volgers 
gestaag gestegen in 2020 én verkeert Volt Europa in een financieel duurzame situatie.

Natuurlijk hebben we niet alleen intern hard aan de weg getimmerd, maar ook extern. 
Zo heeft onze MEP (Member of European Parliament), Damian Boeselager, zich hard 
gemaakt voor een van de grote uitdagingen van deze eeuw: migratie. Damian heeft onder 
andere een voorstel gedaan voor een eerlijk en efficiënt asielstelsel en de cruciale rol van 
arbeidsmigranten in de EU. Daarnaast is hij naar Athene gereisd om in gesprek te gaan met 
de Griekse overheid over migratie. Als Volt Europa focusten wij naast structurele en lange 
termijn-oplossingen ook op directe hulp. Zo werd Europe Cares in het leven geroepen. Een 
succesvol project en inmiddels een ngo die onder andere kleding, eten en toiletartikelen 
verzamelde om die aan de mensen op Lesbos aan te bieden. Een initiatief dat in 2021 is 
voortgezet.

Om onze doelen verder te verwezenlijken heeft Volt op lokaal niveau meegedaan aan 
verschillende lokale verkiezingen. Zo gingen we van 1 gekozen vertegenwoordiger naar 37 
vertegenwoordigers verspreid over Bulgarije, Duitsland en Italië.
Helaas was het vaak niet mogelijk om als één Volt de lokale teams te helpen en bij te staan 
tijdens de verkiezingen, omdat covid-19 ook voor Volters een grote stempel op het dagelijks 
leven heeft gedrukt in 2020. Tijdens deze pandemie zijn er twee dingen heel erg duidelijk 
geworden: i) we zijn met elkaar enorm gewend geraakt aan de bewegingsvrijheid binnen 
Europa en het voelt echt als een beperking wanneer dit niet mogelijk is en ii) meer dan ooit is 
een Europese aanpak nodig. 

https://www.greens-efa.eu/en/article/document/for-a-fair-and-efficient-asylum-system-in-europe/
https://www.greens-efa.eu/en/article/document/the-crucial-role-of-third-country-migrant-workers-in-the-european-union-8867/
https://www.greens-efa.eu/en/article/document/the-crucial-role-of-third-country-migrant-workers-in-the-european-union-8867/
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Juist in het aanpakken van een grensoverschrijdende uitdaging als een pandemie is het 
ontzettend belangrijk dat we met elkaar als één Volt en één Europa samen de schouders 
eronder zetten om er samen weer bovenop te komen.

General Assembly (GA)
Het hoogste besluitorgaan van Volt Europa is de General Assembly. Iedereen die in 2020 lid 
is geworden van Volt Nederland is ook automatisch lid geworden van Volt Europa en heeft 
ook stemrecht in de GA van Volt Europa. Alle leden van Volt Nederland die voor juni 2019 lid 
zijn geworden, kunnen zichzelf alsnog gratis als lid bij Volt Europa aanmelden om stemrecht 
te krijgen. In 2020 hebben er vier GA’s van Volt Europa plaatsgevonden.

General Assembly - Digitaal:
Datum: 2 - 3 mei 2020
Locatie: Choriner Straße 34, 10435 Berlin, Germany

Extraordinary General Assembly - Digitaal
Datum: 13 juni 2020
Locatie: Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht, the Netherlands

Extraordinary General Assembly - Digitaal
Datum: 5 september 2020
Locatie: Choriner Straße 34, 10435 Berlin, Germany

General Assembly - Digitaal:
Datum: 3 oktober 2020
Locatie: Herzgasse 84/20, 1100 Wien, Austria

Gegevens rechtspersoon: 
Volt Europa A.I.S.B.L.
Rue Defacqz 92-94
B-1060 Brussel, België
IBAN: BE92 3631 1078 2023
BIC/SWIFT: BBRU BE BB  

Bestuur Volt Europa A.I.S.B.L.:
Eind 2019 hebben de leden van Volt Europa (A.I.S.B.L.) tijdens de General Assembly (GA) in 
Sofia een nieuw bestuur gekozen voor een termijn van twee jaar. Op twee wijzigingen na 
is in 2020 het Europese bestuur hetzelfde gebleven. In januari 2020 heeft Julia Pitterman 
haar rol als treasurer neergelegd. Mihaela Sirițanu heeft in eerste instantie op interim-basis 
deze functie overgenomen en is vervolgens tijdens de eerste GA van 2020 verkozen door 
de leden. In oktober 2020 heeft Cornelia-Florina German besloten om haar bestuursfunctie 
neer te leggen. De samenstelling van het bestuur van Volt Europa is sindsdien als volgt:
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Co-president Reinier van Lanschot
Co-president Valerie Sternberg
Treasurer  Mihaela Sirițanu
Non-executive board member Bruno Sánchez-Andrade Nuño
Non-executive board member  Eileen O’Sullivan 
Non-executive board member Joel Boehme
Non-executive board member Konrad Ritter 
Non-executive board member Sofia Gentiloni Silveri

Volt afdelingen met status politieke partij
Om mee te kunnen doen aan de Europese en nationale verkiezingen zijn in het huidige 
systeem nog nationale partijen nodig. Daarom worden overal in Europa nationale Volt-
partijen opgericht. Het oprichten van een politieke partij is onderhevig aan nationale regels 
en verschilt per land. Hieronder een overzicht van de nationale politieke partijen die tot 
nu toe opgericht zijn. Tussen haakjes is aangegeven of een land een Member Association 
(MA), Associated Member Association (AMA) of nog niet geregistreerd is bij Volt Europa 
(unregistered). 

Volt België (MA)  Volt Bulgarije (unregistered)
Volt Denemarken (MA)  Volt Duitsland (MA)
Volt Frankrijk (MA)  Volt Italië (unregistered)
Volt Luxemburg (MA) Volt Nederland (MA)
Volt Oostenrijk (MA) Volt Portugal (MA)
Volt Spanje (unregistered) Volt Tsjechië (unregistered) 
Volt Verenigd Koninkrijk (AMA) Volt Zweden (MA) 
Volt Zwitserland (unregistered)

NB: In landen waar dit nog niet gelukt is, zijn wel teams actief maar niet onder een politieke 
partij als officiële rechtspersoon.
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5. De aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

In 2020 is er wederom enorm veel gebeurd. Op lokaal, nationaal en op Europees niveau 
zijn Volters vol enthousiasme en positieve energie verder gegaan om onze Pan-Europese 
politieke beweging en partij te professionaliseren, uit te breiden en klaar te stomen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Het is onmogelijk om alles op te noemen, maar om een 
goed beeld te geven, hieronder toch een vogelvlucht door het jaar 2020.

Januari
Dit was de eerste maand waarin alle drie de Volttimers (Anna Strolenberg, Hester IJgosse en 
Mels Klabbers) voltijd aan de slag zijn gegaan. Een echte mijlpaal voor Volt in Nederland. De 
eerste maand van het nieuwe kalenderjaar stond verder in het teken van drie activiteiten.

Het afronden van het herschrijven van de statuten en het huishoudelijk reglement. In januari 
kwam een groep Volters bijeen in Den Haag om input en feedback te geven op de nieuwe 
versies van deze documenten. De leden hebben op 1 februari 2020 met de nieuwe statuten 
en het huishoudelijk reglement ingestemd.

Ook ging het Run-for-Volt-avontuur echt van start tijdens het eerste trainingsweekend. De 
deelnemers focusten onder andere op Volt als politieke beweging, persoonlijke waarden en 
het selectieproces voor de kandidaten.

Links: Lokale themabijeenkomst om input op te halen voor het beleidsprogramma. Rechts: ALV 
in Den Haag.

De aanloop naar de 
Tweede Kamerverkiezingen 
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Februari
Februari startte met een congres in Eindhoven. Een paar honderd Volters kwamen fysiek 
bijeen om te stemmen over de nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement en nieuwe 
bestuurs- en commissieleden. In de middag werden verschillende workshops aangeboden, 
ieder met een andere focus, waaronder beleid, vrouwen in de politiek en HR. Ook hadden 
we een aantal gasten vanuit Volt Europa, zoals onze MEP Damian Boeselager en Co-
president van Volt Europa Valerie Sternberg. Ten slotte werd ook de vernieuwde visie van 
Volt in Nederland gepresenteerd: “Wij zijn vooruitdenkers, waarmakers en samenbrengers!” 

We bedanken nogmaals team Eindhoven en het congres-team voor de organisatie van deze 
bijeenkomst. Dit was tot nu toe de laatste grote fysieke bijeenkomst van 2020 van Volt in 
Nederland. Anderhalve maand later werd ook Nederland getro en door covid-19.

In deze maand startte ook fase 1 van beleid: input verzamelen bij leden. Het beleidsteam en 
de themacoördinatoren organiseerden in heel Nederland lokale themabijeenkomsten om 
input op te halen bij de leden. 

De Volttimers hebben een vliegende start gemaakt in 2020 en in deze maand werden zij 
versterkt door drie stagiairs: Marek Sustak, Justus Ebel en Friso Datema. Marek deed zijn 
onderzoeksstage bij Volt en focuste op de organisatiestructuur van Volt Nederland en de 
relatie tussen Volt Nederland en systemen met meerdere niveaus zoals de Europese Unie. 
Justus heeft zich beziggehouden met interne organisatie en heeft heel wat nieuwsbrieven 
verstuurd. Friso heeft zich vooral gefocust op de combinatie beleid en communicatie: het 
opstellen van een plan voor de social mediakanalen tijdens de campagne. We bedanken alle 
drie de stagiairs voor hun enorme inzet en de bijdrage die zij hebben geleverd aan Volt!

Links: Congres 1 februari te Eindhoven.  
Rechts: onderdeel nieuwe visie.

https://www.youtube.com/watch?v=fq028xGjeLI
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Maart
Begin maart vond het derde trainingsweekend van Run for Volt plaats. De deelnemers 
stonden dit keer stil bij debatteren en dialoog voeren. Hiermee is het Run for Volt-traject 
afgesloten.

Een week later kondigde de Nederlandse regering aan dat Nederland in een intelligente 
lockdown ging. Dit had uiteraard een enorme impact op het dagelijks leven van iedereen en 
vertaalde zich ook direct naar de samenwerking binnen Volt. Het bestuur vroeg iedereen 
de regels en richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen. Dit betekende helaas ook dat alle 
evenementen en meet-ups online georganiseerd moesten worden evenals de European GA 
die later in het jaar in Lissabon gehouden zou worden.

Ons medeleven gaat uit naar iedereen die een naaste verloren heeft. Iedereen die ziek of 
herstellende is wensen we veel beterschap toe. Ook bedanken we iedereen die zich tijdens 
deze pandemie heeft ingezet voor de medemens!

Ondanks deze nieuwe werkelijkheid gingen de activiteiten binnen Volt onvermoeibaar door. 
Zo startte het selectieproces voor de top 6-kandidaten. Een traject dat de daaropvolgende 
maanden veel werk vereiste van onder andere de Kandidatencommissie.

In deze maand eindigde ook fase 1 van het beleidsproces met als resultaat meer dan 
dertig lokale thema-avonden en -middagen en veel input voor beleid. Dit legde een stevig 
fundament voor de start met fase 2: input verwerken tot een voorstel. Tijdens deze fase 
heeft het beleidsteam met experts gesproken en de input getoetst en aangevuld. 

Run for Volt-groep tijdens het laatste trainingsweekend in maart.

https://www.youtube.com/watch?v=l_K9ihqN7kk
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April
In april was het zover: de eerste concept-versie van het beleidsprogramma werd 
doorgestuurd naar de leden. Het kernteam beleid en alle themacoördinatoren hebben 
enorm hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Hiermee brak fase 3 van het beleidsproces 
aan: feedback rondes. De leden konden zelfstandig feedback insturen, maar er werden 
op lokaal niveau ook beleidsavonden georganiseerd waar leden samen het concept-
beleidsprogramma bespraken.

Daarnaast begon de kandidatencommissie met het verwerken van de sollicitaties voor de 
top 6-kandidaten. Ze hebben hiervoor motivatiebrieven en CV’s doorgespit en gesprekken 
gepland met de potentiële Tweede Kamerleden van Volt.

Niet alleen jij en ik werden geraakt door de pandemie, maar juist de meest kwetsbare 
groepen in onze samenleving kregen veel te verduren. De meesten van ons konden 
gedurende de verschillende lockdowns de tijd thuis uitzitten. Helaas was dit voor alle 
vluchtelingen op Lesbos niet het geval. Zij hadden niet het comfort van thuis en beschikten 
niet over mondkapjes en desinfecterende middelen om zichzelf te beschermen tegen het 
virus. Om hen bij te staan werd het initiatief Europe Cares in het leven geroepen. Het eerste 
doel was om voor het einde van april 20.000 handgemaakte mondkapjes op te sturen. 
Uiteindelijk heeft Europe Cares 50.000 handgemaakte mondkapjes naar Lesbos weten te 
sturen. Na dit eerste succes is Europe Cares doorgegaan en zijn ze ook begonnen met het 
verzamelen van andere producten zoals kleding en toiletartikelen.

Links: Europe Cares-inzamelingsactie Volt Rotterdam. Rechts: social media post voor iedereen 
met een vitaal beroep.

https://www.europecares.org/
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Mei
In de maand mei werkte Volt naar twee congressen toe, een regulier congres en het eerste 
beleidscongres van Volt Nederland. Het kernteam beleid en de themacoördinatoren waren 
weer hard aan de slag gegaan om de ontvangen feedback vanuit de leden te verwerken en 
een tweede versie van het concept-beleidsprogramma te presenteren. Daarna kregen de 
leden nogmaals de kans om feedback en input te geven op het concept-beleidsprogramma.

Ondertussen waren de potentiële top 6-kandidaten hard bezig met de voorbereidingen voor 
de interne verkiezing die begin juni zou plaatsvinden. Zij hadden een aantal weken de tijd 
om een interne campagne te voeren en de leden te overtuigen dat zij de meest geschikte 
kandidaten waren voor de top 6 op de lijst van Volt. Eind mei vonden twee interne digitale 
debatten plaats waarin de potentiële kandidaten alvast de kans kregen om hun kennen en 
kunnen te presenteren aan de leden.

Een groter project dat ook plaatsvond in mei was Vonk Radio. Van 5 t/m 9 mei gingen Volters 
in gesprek met onder andere Sander Schimmelpenninck, Caroline de Gruyter en Geert Mak. 
Het radioprogramma ging over diverse onderwerpen zoals de Europese Unie, een Ministerie 
van Digitale zaken en een ontmoeting tussen Volt en D66 en bevatte ook livemuziek!

De Vonk Radio studio

Juni
De maand juni stond in het teken van twee grote congressen. Op 6 juni vond het eerste 
digitale congres van Volt in Nederland plaats. In verband met covid-19 kwam een kleine 
groep Volters bijeen in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid. Tijdens dit congres 
werden onder andere de lijsttrekker en de andere top 6-kandidaten gekozen door de leden:
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Top 6-kandidaten

1. Laurens Dassen   4. Marieke Koekkoek
2. Nilüfer Gündoğan  5. Martin Gravelotte
3. Ernst Boutkan   6. Bibi Wielinga

In deze maand werd ook de laatste versie van het concept-beleidsprogramma naar de 
leden gestuurd. De leden konden amendementen indienen en steunen. Hiervoor werd 
een Workplace-groep in het leven geroepen zodat de leden met elkaar de dialoog konden 
aangaan en met elkaar konden overleggen. 

Op 20 juni vond het eerste beleidscongres plaats, ook dit was een digitaal congres 
in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid. Tijdens dit congres werd het complete 
beleidsprogramma gepresenteerd. Na de vele feedback-rondes lag er een 
beleidsprogramma opgedeeld in drie delen:

• deel A: Het clusterdocument met voorstellen die tot een van de acht uitdagingen 
behoren;

• deel B: losse voorstellen;
• deel C: een verzameling van aanvullende voorstellen die later verder uitgewerkt kunnen 

worden.

De leden hebben op 20 juni eerst over de amendementen gestemd en daarna over het 
gehele beleidsprogramma. Een aantal dagen later werd het duidelijk dat het gehele 
beleidsprogramma was aangenomen door de leden.

We bedanken het kernteam beleid en alle themacoördinatoren hartelijk voor hun enorme 
inzet en werk dat zij hebben verricht in een relatief korte tijd!

Kernteam beleid
1. Ernst Boutkan   3. Marieke Koekkoek
2. Frank Toeset

Themacoördinatoren
1. Lotte Cloostermans  9. Iesja Westerbeek
2. Anton Rietmeijer   10. Jan-Willem Visser
3. Rein de Jager   11. Erik Peperkamp
4. Annelies Drost   12. Itay Garmy
5. Jelte Bakker   13. Melany Maximus
6. Peter van Dijk   14. Marianne Junger
7. Floris Eigenhuis   15. Anies Tol
8. Josine Blok   16. Edwin Kok
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Aanspreekpunten thema:
1. Evelien Speich - Recht
2. Rob van der Steur - Defensie

Met het instemmen van het beleidsprogramma werd fase 3 van het beleidsproces afgerond 
en brak fase 4 aan: het verkiezingsprogramma. Het bestuur, communicatie en beleid hebben 
de rest van deze maand en juli genomen om het schrijfproces van het verkiezingsprogramma 
in grote lijnen neer te zetten. 

Ook de kandidatencommissie ging weer hard aan de slag om het selectieproces voor 
kandidaten en lijstduwers voor te bereiden en op te zetten.

Links: Congres 6 juni. Rechts: Beleidscongres 20 juni.

Juli
In juli werd de eerste campagnetraining gegeven! Dertig City Leads kwamen op een covid-
19-proof manier fysiek bijeen om stil te staan bij het overbrengen van het Volt-verhaal, 
opzetten van een lokaal team en het voeren van een effectieve landelijke campagne. De zaal 
bruiste van de energie en het was geweldig om deze actieve Volters in levende lijve te zien 
en te spreken. Een mooie stap op weg naar een knallende campagne!

Na een enorm drukke periode met betrekking tot beleid en het selectieproces van de top 
6-kandidaten stond de maand juli ook in het teken van de zomer. Een goed moment om even 
een stap achteruit te doen en ook even te relaxen.

Volt Summer School met de City Leads
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Augustus
Nadat het proces rondom het schrijven van het verkiezingsprogramma was gedefinieerd, 
begon het schrijfteam bestaande uit Erik Peperkamp, Josine Blok, Marieke Koekkoek, 
Martin Gravelotte, Thijs Langevoort en Timo Stibbe met het uitwerken van het 
verkiezingsprogramma. In augustus stond het prioriteren centraal. De leden, kandidaten en 
het bestuur kregen in augustus de tijd om aan te geven welke thema’s zij belangrijk vonden 
als input voor de priotering binnen het verkiezingsprogramma. Ook werden experts weer 
ingeschakeld voor input en feedback.

Daarnaast verhuisde Volt Nederland van een plek naast Utrecht Centraal naar een eigen 
kantoorruimte in Utrecht via Stichting LOU.

Nieuw kantoor in Utrecht

September
In september werd er door het schrijfteam hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. 
Voor veel van de andere teams en vrijwilligers was deze maand hopelijk een maand van 
(relatieve) rust. Rust die broodnodig was om op te laden voor de fantastische campagne die 
eraan zat te komen.

Ook kreeg Volt weer meer versterking van een aantal stagiairs. Zo heeft Coen van Rappard 
het Events-team versterkt en zich aangesloten bij het Fundraising-team. Daarnaast heeft 
Jelle Dijkshoorn zich gefocust op de interne organisatie. Hij heeft enorme stappen gezet 
binnen het Team Administratie. We bedanken beiden hartelijk voor hun positiviteit, 
enthousiasme en harde werken!

Oktober
In oktober zette het schrijfteam, de copywriter en het redactieteam de puntjes op 
de i van het verkiezingsprogramma om eind deze maand de eerste versie van het 
verkiezingsprogramma naar de leden te kunnen sturen.
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Inmiddels was ook de interne campagne voor de kandidaten en lijstduwers aangebroken. 
Alle kandidaten kregen tijdens een intern debat de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen 
aan de leden én hun kunnen en kennen te laten zien. 

Aan het eind van het de maand vond een congres plaats. De leden hebben met een 
stemming nogmaals bevestigd dat zij een lijst met volledige pariteit wilden. Daarnaast 
hebben ze ook over de kandidaten en lijstduwers gestemd:

Gekozen kandidaten
7. Floris Eigenhuis   13. Joris van Oppenraaij
8. Ilca Italianer   14. Elmar Theune
9. Fons Janssen   15. Jeroen van Iterson
10. Sylvia van Laar   16. Sandra Griffejoen
11. Itay Garmy   17. Frank Toeset
12. Marleen Ramaker

Gekozen lijstduwers
18. Sarah de Koff   24. Ger van Eeden
19. Thomas van der Meer  25. Theo Doreleijers
20. Michelle van Zanten  26. Robine van Eck
21. Friso Datema   27. Elske Kroesen
22. Sacha ten Hove   28. Reinier van Lanschot
23. Jeroen Koendjbiharie

Stapje bij beetje bereiden we ons voor op de Tweede Kamerverkiezingen. Zo werd de eerste 
versie van het campagneplan gepresenteerd én werd de nieuwe website met een strak 
geüpdatet design gelanceerd.

Links: Gekozen kandidaten tijdens het congres van 24 oktober. 
Rechts: Gedeelte van het bestuur.
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November
In november ontvingen de leden het voorlopige verkiezingsprogramma en kregen zij 
de mogelijkheid om amendementen in te sturen. Uiteraard werd er ook een moment 
georganiseerd waarop de leden vragen konden stellen en met elkaar in gesprek konden 
gaan over de amendementen. Uiteindelijk stemden de leden op het verkiezingsprogramma 
tijdens het congres van 2 december 2020.

Aangezien de Tweede Kamerverkiezingen steeds dichterbij kwamen, gingen de trainingen 
voor de gekozen kandidaten ook van start om hen goed voor te bereiden op de campagne.
Daarnaast vond er een campagne kick-off plaats waarin alle leads werden meegenomen in 
de campagneplannen voor de aankomende maanden.

Ook startte de eerste grote campagne-actie onder leiding van het fundraising team. Het idee 
was om de kleine 2.000 leden die Volt op dat moment telde te bellen om hen te activeren 
en te kijken of zij wilden bijdragen aan de campagne-begroting. Zo heeft de belsquad 
bestaande uit ruim 50 Volters in twee weken alle leden opgebeld, een enorme prestatie. 
We bedanken Thijs Schaap, het fundraising team, lokale teams, alle leden en vrijwilligers die 
gebeld of gedoneerd hebben enorm.

Campagnestrategie-sessie op het kantoor in Utrecht.

December
Begin december werd er nog een extra congres georganiseerd om over het 
verkiezingsprogramma en een kleine wijziging op de kandidatenlijst te stemmen. Dit congres 
vond compleet online plaats. Het verkiezingsprogramma werd met een ruime meerderheid 
aangenomen en Katya Lenskaya werd als lijstduwer ingestemd om evenveel vrouwen als 
mannen op onze kandidatenlijst te hebben. 
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Zie hieronder de definitieve kandidatenlijst:

1. Laurens Dassen   15. Jeroen van Iterson
2. Nilüfer Gündoğan  16. Sarah de Koff
3. Ernst Boutkan   17. Frank Toeset
4. Marieke Koekkoek  18. Michelle van Zanten
5. Martin Gravelotte  19. Thomas van der Meer
6. Bibi Wielinga   20. Sacha ten Hove
7. Floris Eigenuis   21. Friso Datema
8. Ilca Italianer   22. Ger van Eeden
9. Fons Janssen   23. Jeroen Koendjbiharie
10. Sylvia van Laar   24. Robine van Eck
11. Itay Garmy   25. Theo Doreleijers
12. Marleen Ramaker  26. Elske Kroesen
13. Joris van Oppenraaij  27. Katya Lenskaya
14. Sandra Griffejoen  28. Reinier van Lanschot

Nogmaals gefeliciteerd aan alle kandidaten en lijstduwers. Ook bedanken we alle Volters die 
gesolliciteerd hebben voor een positie in de top 6, als kandidaat of als lijstduwer enorm voor 
hun enthousiasme en inzet. Daarnaast spreken we natuurlijk grote waardering uit voor de 
kandidatencommissie die in 2020 enorm veel werk heeft verzet.

Met een volledig verkiezingsprogramma en een volledige kandidatenlijst begon het 
voorwerk voor de kandidaatstelling. In december is er regelmatig contact geweest 
met de Kiesraad om de benodigde documenten op te stellen, waaronder de bekende 
ondersteuningsverklaring.

Ook het proces rondom de ondersteuningsverklaringen werd in december op poten gezet. 
Het plan van aanpak werd geschreven, rayonhoofden werden gerekruteerd en de eerste 
meetings rondom dit proces  werden gehouden. We bedanken Peter Blok, Marc Holterman 
en alle rayonhoofden voor hun enorme inzet. Dankzij hen stond alles klaar om in het nieuwe 
jaar tijdig 580 geldige ondersteuningsverklaringen verdeeld over twintig kieskringen binnen 
te slepen om in alle kieskringen mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 
2021!

Links: Posters plakken in Amsterdam. Midden: Posters plakken Groningen. 
Rechts: Posters plakken Rotterdam.
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6. Lokale Teams

Niet alleen op Europees niveau stonden consolidatie en professionalisering hoog op de 
agenda, maar deze onderwerpen stond ook centraal voor onze lokale teams. In 2020 hebben 
ook zij gefocust op het verder verstevigen en uitbreiden van het fundament dat we in de 
jaren ervoor met elkaar hebben gelegd. Dit vertaalde zich in het aanstellen van team-leads 
binnen de lokale teams en het uitbreiden van de verschillende teams als onderdeel daarvan. 
In Amsterdam, Eindhoven en Utrecht vonden zelfs al de eerste City Lead-verkiezing plaats. 
Daarnaast hebben alle lokale teams veel tijd gestopt in het onboarden en activeren van 
nieuwe leden.

De lokale teams hebben in 2020 vanuit het nationale niveau ondersteuning gehad van onze 
toen kersverse Volttimer Community Organizer die in december 2019 bij Volt startte. Samen 
met bestuurslid Community Organizing heeft hij meer structuur en stabiliteit aangebracht. 
Bijvoorbeeld door een keer in de twee weken de City Council Call te modereren. Het 
moment waarop de City Leads bijeen kwamen om geïnformeerd te worden over wat er 
allemaal gebeurde binnen de organisatie en hadden zij de mogelijkheid om ervaringen en 
best practices met elkaar te delen. 

De lokale teams zijn het kloppende hart van onze beweging en hebben in aanloop naar de 
campagne een belangrijke rol gespeeld. Zo hebben zij een grote bijdrage geleverd aan het 
opstellen van een Nederlands beleidsprogramma. Op talloze thema-avonden en -middagen 
hebben de lokale teams en leden input geleverd aan de teamcoördinatoren en het 
beleidsteam. Uiteindelijk is alle input omgeschreven tot een breed beleidsprogramma dat 
door de leden op 20 juni is ingestemd tijdens het eerste beleidscongres van Volt Nederland.

De voorbereiding van de campagne stopte natuurlijk niet bij het beleid. In de tweede helft 
van 2020 hebben de lokale teams ook campagne-workshops georganiseerd met hun teams 
om een planning te maken en te inventariseren wat er nodig was om een goed geoliede 
campagne te draaien met elkaar. Zo hebben zij onder andere gefocust op het bouwen en 
verder uitbreiden van campagne- en communicatie-teams, hebben zij geholpen met het 
spotten van potentiële kandidaten en begonnen ze met het verspreiden van flyers en 
posters. Het is mooi om te zien dat we uiteindelijk een lijst hadden met kandidaten die zowel 
uit de Randstad als gebieden daarbuiten kwamen.

Lokale Teams



25

In 2020 telde Volt de onderstaande lokale teams en City Leads. Daarnaast zijn er natuurlijk 
overal in Nederland kleinere teams actief en zijn Volters bezig met het opzetten van nieuwe 
lokale teams. 

Lokaal Team    City Lead(s)
Alkmaar     Friso Datema  
Amersfoort & Hilversum   Bas Windau en Floris Eigenhuis
Amsterdam     Charlie van Rooij en Diederick Levi
Breburg (Breda & Tilburg)   Mark Coenen en Marijne Mevius
Brussel     Eddy Hartog
Den Haag     Cristina Hoedemaker en Julia Smit
Deventer     Lotte Smit en Rosanne Rikhof
Doetinchem     Kaya van der Meulen
Ede-Wageningen    Gijs Rotteveel
Enschede     Thomas van der Meer
Eindhoven     Aafke Barenkamp en Henk Hilhorst
Groningen     Marc Holterman en Elizabeth Chandler
Haarlem     Felix Meyknecht
Leiden     Thijs Langevoort en Sylvia van Laar
Maastricht     Yves Lacroix en Lech Lipinski
Nijmegen     Martin Emmanueel
Rotterdam     Gwenaëlle Boyaval en Bas Vos
Utrecht     Anna Niemi-Chaussec en Ruud Maas
Zeeland     Rob van Olmen

We bedanken alle City Leads, lokale leads, actieve vrijwilligers op lokaal niveau en onze 
Volttimer Community Organizing enorm voor hun geweldige inzet!
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7. Evenementen

Ook in 2020 zijn Volters verspreid over heel Nederland en Europa druk bezig geweest om 
Volters en nieuwe enthousiastelingen bijeen te brengen. Tot midden maart gebeurde dit op 
de manier die we gewend zijn: fysieke bijeenkomsten in een café of vergaderruimte. Daarna 
werden niet alleen de Europese evenementen en overleggen, maar ook de nationale en 
lokale evenementen online georganiseerd.

Gelukkig zijn veel Volters gewend om digitaal samen te werken met onze mede-Europese 
Volters dus was het relatief goed te doen om alle evenementen zo te organiseren. 
Desondanks hebben we fysieke evenementen en bijeenkomsten natuurlijk ontzettend 
gemist in 2020.

Er is weer zoveel gebeurd dat alles benoemen verre van mogelijk is. Om toch een indruk te 
geven hieronder een kort overzicht van de meest voorkomende types evenementen(series) 
die in 2020 georganiseerd zijn. 

Meet-ups
Zoals in voorgaande jaren hebben de lokale teams regelmatig meet-ups gehouden om 
mensen die interesse hebben te verwelkomen en de kans te geven om Volt persoonlijk te 
leren kennen. Ook in 2020 namen deze meet-ups weer verschillende vormen aan: soms met 
een formele presentatie of Q&A, soms met voorstelrondjes, soms als speeddate, soms een 
pubquiz of gewoon een open borrel. Zo gaf ieder team een persoonlijke draai aan de meet-
ups om nieuwe mensen te ontvangen. Dit jaar voegden we daar ook de online meet-ups aan 
toe.

Inloopuren
Om vrijwilligers meer te kunnen betrekken bij de lokale teams, hebben ook in 2020 
meerdere teams vaste inloopuren afgesproken. Op die wekelijkse momenten kwamen de 
teams op openbare plekken samen om te werken voor Volt. Op hetzelfde moment konden 
andere vrijwilligers of geïnteresseerden aanhaken om vragen te stellen of mee te doen. In 
verband met de pandemie werden ook deze momenten digitaal georganiseerd.

Evenementen
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Volt socials
Naast het harde werken is het ook belangrijk om het gezellig te hebben met elkaar, plezier 
te maken en te lachen. Daarom is het mooi om te zien hoe elk team zijn eigen draai hieraan 
geeft. Het ene lokale team organiseerde een maandelijkse borrel, zowel digitaal als online; 
en andere teams organiseerden andere activiteiten om ook het sociale aspect aandacht te 
blijven geven.

Beleidsevenementen
Ook in 2020 werden er weer talloze beleidsevenementen georganiseerd. In het begin van 
het jaar rondden we de Tour d’Hollande af. Deze evenementenreeks begon in 2019 toen 
het kernteam beleid en de themacoördinatoren de lokale teams langsgingen om input op 
te halen voor het beleidsprogramma. Later in het jaar werden er door de lokale teams ook 
weer verschillende beleidsevenementen georganiseerd; dit keer digitaal, om samen naar het 
beleidsprogramma te kijken en feedback te geven. 

Links en rechts: Tour d’Hollande, lokale thema-avond in Groningen.

Volt Discussion Series (VDS)
Een populair concept dat in eerste instantie is begonnen in Amsterdam, werd in 2020 naar 
het nationale niveau getild. De zogenoemde Volt Discussion Series zijn evenementen die 
op een bepaald thema of onderwerp focussen. Voor deze evenementen worden experts 
en stakeholders uitgenodigd om over het onderwerp te praten en vragen te beantwoorden 
van het publiek. In 2020 hebben we onder andere stilgestaan bij de zonne-energiemarkt, 
de afstand tussen de noordelijke en zuidelijke landen binnen de EU en de verkiezingen in de 
Verenigde Staten. Door het grote succes zal dit format in 2021 worden voortgezet. 

Run for Volt en Trainingen
In 2020 heeft een groep van ruim 30 mensen onder de noemer Run for Volt in drie 
weekenden verschillende trainingen ontvangen. Hierin leerden zij Volt beter kennen, 
hebben zij hun inhoudelijke kennis over de EU en politiek bijgespijkerd en werden hun 
debatvaardigheden op de proef gesteld. Daarnaast hebben de City Leads in de zomer een 
grote training gehad in aanloop naar de campagne. Ook hebben de gekozen kandidaten voor 
de Tweede Kamerverkiezingen meerdere trainingen gevolgd.
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Vonk Radio en Volt Cast
Dit jaar is er een nieuw initiatief gestart: Vonk Radio. Onder leiding van Henk Haselager 
en Sarah de Koff heeft Volt in 2020 een eigen radioshow gehad die van 5 tot en met 9 mei 
draaide. In deze dagen zijn verschillende Volters met talloze mensen in gesprek gegaan over 
uiteenlopende thema’s. Zo hebben we stilgestaan bij onder andere de relatie tussen het 
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, economische consequenties van de pandemie, 
cultuur en klimaatverandering. 
Daarnaast bevatte de show ook entertainment zoals livemuziek en quizzes. Later werd Vonk 
Radio vervolgd door de wekelijkse podcast, Volt Cast, waar onze kandidaten in gesprek 
gingen met gasten over de actualiteit.

Links: Vonk Radio. 
Rechts: Volt Cast.

Volt doet mee aan Demonstraties
Naast het organiseren van evenementen voor Volters en geïnteresseerden van Volt, sloten 
we ons ook massaal aan bij extern georganiseerde evenementen. Zo deed Volt mee aan de 
vrouwenmars in maart, hebben Volters meegedaan aan verschillende klimaatmarsen, waren 
we aanwezig bij een demonstratie voor de vluchtelingen op Lesbos en liepen we mee tijdens 
de Human Rights Walk om 500 kinderen van Moria welkom te heten in Nederland. Tijdens 
de verschillende demonstraties hielden Volters zich ten alle tijde aan de richtlijnen van de 
Rijksoverheid.

Vrouwenmars in Amsterdam.



29

Pan-Europese evenementen
In 2020 vonden er verschillende Pan-Europese evenementen plaats. Zo werd er gebruik 
gemaakt van een concept dat we eerder hebben gezien: een onderwerp, een thema en 
zoveel mogelijk lokale teams die digitaal verbonden zijn met elkaar. Daarnaast zijn er ook 
speeddates geweest tussen lokale teams uit verschillende landen. Een mooie manier om 
ervaringen uit te wisselen en Volters uit heel Europa te leren kennen. Als laatste werd het 
concept Volt Meets Experts in het leven geroepen. Een Europees initiatief dat lijkt op onze 
Volt Discussion Series.

Blind date tussen Utrecht, Hamburg en België.
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8. Volt Nederland / Europa in de media

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is Volt in 2020 verschillende keren in de 
media verschenen. Deze momenten zijn niet alleen waardevol voor een campagne maar 
waren vooral voor velen de eerste aanraking met Volt. Elke publicatie brengt ons weer 
nieuwe vrijwilligers en leden. Hieronder een overzicht van de verschillende publicaties over 
Volt in Nederland en de rest van Europa.

Volt Europa für geeinte und föderale EU
Luxemburger Wort, 4 mei 2020 

D66 krijgt de aankomende verkiezingen last van een onderbelichte concurrent
The Post Online, 5 mei 2020 

Lijsttrekker Laurens bij Haarlem105
Haarlem 105, 10 juni 2020

Volt Portugal organiza congresso em Setembro e prepara autárquicas de 2021
Público, 3 juli 2020

Bijeenkomst politieke partij Volt in Breda
BN DeStem, 19 juli 2020

Rutte had verder moeten kijken dan het Nederlandse belang
NRC, 23 juli 2020 

Geslaagde campagne bijeenkomst van Volt Rotterdam
Albrandswaards Dagblad, 29 juli 2020

Criação do partido Volt Portugal publicitada em Diário da República
Público, 31 juli 2020

Nederlanders om in de gaten te houden: kandidaat Tweede Kamerverkiezingen Volt Bibi 
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