
LANGE TERMIJNPLANNING D66 AMERSFOORT
Datum Door Wat Actie Vragen
voorjaar 2020 bestuur Voorwerk vacatures PC, LAC, VC
voorjaar 2020 bestuur, fractie wethouders Voorbereiden midterm campagne + ontwikkelingsgesprekken fractie + wethouders

5/1/20 bestuur
Inzicht in ambities bestaande bestuursleden, fractie en wethouders 
check afdelingsreglement

5/18/20 D66 Midden Nederland Training campagne coordinatoren Contactpersoon: Esther Hagendoorn

6/1/20 AAV 1 2020

eventueel voorstel wijzigen afdelingsreglement 
tijdspad verkiezingen 
evaluatie GR2018 
benoeming campagnecoördinator 
resultaten midterm evaluatie delen 
vacatures PC, CC, VC, LAC, WAC 
kaders verkiezingsprogramma

6/1/20 bestuur Openzetten vacatures commissies
jun-jul 20 bestuur Check leden Inzicht ambities leden zowel politiek als bestuurlijk/ondersteunend
9/1/20 bestuur Sollicitatiegesprekken kandidaten commissies

10/1/20 AAV 2 2020

instellingsbesluit LAC + WAC 
instellingsbesluit VC 
instellingsbesluit PC 
vaststellen profielen lijsttrekker + kandidaten 
vaststellen afdelingsreglement (indien van toepassing) HHR Landelijk kan gewijzigd zijn 
Randvoorwaarden verkiezingsprogramma + spelregels aanleveren input

najaar 2020 Programmacommissie

De programmacommissie haalt input voor het verkiezingsprogramma op bij de DenkTank. Daarnaast 
organiseert/ werkt de programmacommissie mee aan meerdere D-café's om per thema (schone 
lucht, bruisende stad, etc) input op te halen voor het verkiezingsprogramma. Ook gaan leden van 
de programmacommissie met de campagnecommissie canvassen om input op te halen bij 
bewoners.   

12/1/20 bestuur concept-deelnamebesluiten vaststellen, concept instellingsbesluit lac en wac.

2/1/21 AAV 1 2021

besluit deelname GR2022 
jaarcijfers + begroting 
vaststellen profiel van de lijst 
hoogte van de afdracht

Door het profiel van de lijst vast te stellen voorkomen we later 
discussies over dat minder ervaren kandidaten zijn 'voorgetrokken'. Het 
is dan een door de leden gedragen principe om voor evenredige 
vertegenwoordiging te kiezen. 

3/1/21 campagne coordinator Campagne TK2021
3/17/21 Verkiezingsdag TK2021
3/30/21 secretaris bestuur doorgeven deelname GR2022 Uiterste datum deelname GR2022 doorgeven aan LB uiterlijk 14 dagen na ALV3

voorjaar 2021 Programmacommissie

De programmacommissie haalt input voor het verkiezingsprogramma op bij de DenkTank. Daarnaast 
organiseert/ werkt de programmacommissie mee aan meerdere D-café's om per thema (schone 
lucht, bruisende stad, etc) input op te halen voor het verkiezingsprogramma. Ook gaan leden van 
de programmacommissie met de campagnecommissie canvassen om input op te halen bij 
bewoners.   

4/30/21 Verkiezingscommissie Opening kandidaatstelling lijstrekkerschap
5/31/21 Verkiezingscommissie Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker

6/2/21 Verkiezingscommissie Lijst kandidaten lijsttrekkerschap

Verkiezingscommissie stelt vast welke kandidaten worden geaccepteerd voor de 
lijsttrekkersverkiezing, maakt hiervan pv op en informeert de kandidaten. 

6/3/21 Verkiezingscommissie en bestuur Voorstellen lijsttrekkerskandidaten indien meerdere kandidaten: bestuur organiseert debat of presentatie voor 18 juni

6/18/21 Verkiezingscommissie Opening stemming lijsttrekker (om 00:00) 

6/30/21 Verkiezingscommissie Kiezen lijsttrekker Sluiting stemming lijsttrekker (om 23.59) 

7/2/21 Verkiezingscommissie Uitslag verkiezing lijsttrekker

Verkiezingscommissie maakt PV op van verkiezing lijsttrekker en deelt de uitslag met kandidaten 
en bestuur

7/3/21 Bestuur Uitslag verkiezing lijsttrekker Bestuur maakt de nieuwe lijsttrekker bekend

9/1/21 Verkiezingscommissie Opening kandidaatstelling kandidaten
9/30/21 Verkiezingscommissie Sluiting kandidaatstelling kandidaten
10/6/21 programmacommissie Concept verkiezingsprogramma delen met leden 

eerste helft 
oktober 2021

LAC LAC voert gesprekken met kandidaten en stelt advies op 

10/15/21 LAC Delen besluit lijstadvies met kandidaten 

10/26/21 LAC Delen lijstadvies met leden 

10/27/21 programmacommissie Deadline amendementen verkiezingsprogramma 

11/10/21 AAV 2 2021 Presentatie lijsttrekker, vaststellen verkiezingsprogramma, kandidaten stellen zich voor.  

nov.-21 programmacommissie verkiezingsprogramma in hapklare brokken aanleveren aan lokale kieswijzers

11/16/21 Verkiezingscommissie Opening stemming kandidaten (om 00.00) 

11/29/21 Verkiezingscommissie Sluiting stemming kandidaten (om 23.59) 

11/30/21 Vaststelling definitieve kandidatenlijst

12/2/21

Verkiezingscommissie Verkiezingscommissie maakt PV op van verkiezing 
kandidaten, en stuurt dit op naar Landelijk Bestuur, 
afdelingsbestuur en kandidaten 

Orca gebruiken
12/3/21 Bestuur Lijst bekend maken aan afdeling 

12/22/21 registratie lijstaanduiding
12/31/21 Verkiezingscommissie Formulieren kandidaatstelling af en getekend  

jan.-22 Campagneteam Campagne kick-off, persmoment, alle materialen klaar  

januari t/m maart 
2022

Wethoudersadviescommissie Kandidaat-wethhouders melden zich bij WAC, WAC voert 
gesprekken en formuleert een advies voor de nieuwe fractie 

1/7/22 voorzitter LAC + LB ondertekening kandidatenlijst door LB
1/17/22 Proefindiening kandidatenlijst check gemeente voor deadline
1/31/22 Dag van de kandidaatstelling
3/16/22 Verkiezingsdag GR2022
mei-22 AAV 1 2022 Informele terugblik op verkiezingen, update coalitievorming
nov.-22 AAV 2 2022 Presentatie evaluatie verkiezingen


