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1. Inleiding
Beste MenSen,
Voor jullie ligt het jaarverslag van onze vereniging over 2013. Het is een intensief jaar
geweest waarin vooral gewerkt is aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van de
plannen om de MenS organisatie klaar te stomen voor het echte werk, namelijk een
gezond en vervullend leven voor iedereen mogelijk maken waarbij de gezondheid
van mens, dier, milieu en aarde centraal staan en veilig gesteld zijn. Zoals jullie
kunnen lezen in dit verslag, zijn er mooie resultaten behaald, maar zijn we toch
minder ver dan we voor ogen hadden. De grootste uitdaging blijft om als
vrijwilligersorganisatie voldoende te groeien zowel kwantitatief als kwalitatief.
Daarnaast blijkt het een lastige opgave om voortdurend met elkaar de cultuur en
kernwaarden in praktijk te brengen die de fundering vormen voor het belangrijke
werk dat we in de samenleving beogen. Want in praktijk brengen waarvoor we staan,
daar ontbreekt het soms aan in de huidige politiek. Politici die onderlinge
verbondenheid, inclusiviteit en integriteit in praktijk brengen zijn ver te zoeken. Deze
vaststelling brengt met zich mee dat er meer gelijkgestemde, deskundige en elkaar
aanvullende mensen actief zullen moeten worden om de doelen die we als
vereniging hebben geformuleerd daadwerkelijk te realiseren. Voor mijzelf is de tol
die ik de laatste anderhalf jaar heb betaald niet meer vol te houden. Hierdoor heb ik
in februari (2014) moeten besluiten om mijn vrijwilligerswerk voor MenS te
beëindigen en mijn functie ter beschikking te stellen. Deze beslissing was voor mij
zeer moeilijk maar helaas onvermijdelijk. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen
leveren aan het verder uitbouwen van MenS en dank iedereen met wie ik heb mogen
samenwerken. Mijn wens is dat op het inmiddels stevige fundament van MenS een
prachtige organisatie zal ontstaan die bij de volgende Tweede Kamer verkiezingen
voldoende vertrouwen zal wekken voor het behalen van drie zetels. Zodat we in
praktijk kunnen laten zien waar we voor staan.
Voor nu een hartelijke groet en graag tot ziens op de ledenvergadering van 13 april
2014.

Leo Sonneveld
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2. Hoofdkring Politiek
2.1. PR / Externe Communicatie
De belangrijkste activiteiten en resultaten in 2013





















Geld naar Burgers, niet naar Banken: lezingencyclus van Ad Broere en Leo Sonneveld
met aansluitend discussie.
Er is een beheerdersgroep gestart voor de gestaag groeiend Facebook
discussiepagina.
De lezing Alja Hoeksema over de gevaren van Electro Magnetische Velden op de
Nationale Stralingsdag werd geredigeerd en als artikel op de website beschikbaar
gesteld
De structuur en het beheer op het MenS-discussieforum werd na advies van Petra
Visser en technisch ondersteund door Micha Kuiper herzien door Louis Bervoets.
Op 25 mei is door vele MenSwerkers deelgenomen aan de March against Monsanto.
Er werd door hen gedemonstreerd in Amsterdam, Bergschenhoek en Wageningen. Er
zijn videoverslagen gemaakt door EartMedia, WeAreChangeRotterdam en
MQMmedia.
Een persbericht over de protesten van omwonenden tegen plaatsing van een UMTSmast in de gemeente Bergen werd in grote lijnen overgenomen door het NoordHollands Dagblad.
Er zijn open brieven verzonden naar ministers Schippers over mogelijke
kostenbesparingen in de zorg (2 juni 2013) en minister Dijsselbloem over alternatieve
bezuinigingen en hervormingen (12 juli 203).
Er zijn radio-interviews gegeven door Leo Sonneveld bij Favoriet Fm in Zevenaar op
10 juni 2013 en Joint Politics FM in Amsterdam op 22 november 2013.
Op 16 september is n.a.v. Prinsjesdag door Leo Sonneveld een reactie gepubliceerd
op de website van MenS over de effecten van het kabinetsbeleid en de CPBberekeningen.
Op 26 oktober is een artikel van Bianca Fens op de website gepubliceerd over het
speciaal onderwijs en de problematiek van de “thuiszitters”.
Op 12 september is in De Balie in Amsterdam een presentatie gehouden door Leo
Sonneveld over de partij Mens en Spirit met aansluitend een discussie met de andere
deelnemers van Dynamisch Nederland: de Piraten Partij, Nieuw Nederland NU, Partij
Ons, Vereniging Basis Inkomen en FoodJustice.
Op 16 oktober is tussen filosoof Frank Meester, Leo Sonneveld, Ferdinand Zanda en
Theo Labrujere een gesprek gevoerd over de uitgangspunten en overtuigingen die
ten grondslag liggen aan het programma van MenS.
In de maand november is een nabelactie gehouden onder de leden die het
lidmaatschap nog niet betaald hadden.
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Op basis van onderzoek van de hogeschool Fontys en diverse externe reacties over
de nadelen van de benadrukking van het spirituele in de naamgeving van de partij, is
besloten het Bert Hellinger Instituut in Groningen een opstelling te laten doen met
representanten voor drie naamvarianten van de partij Mens en Spirit. Na deze
opstelling is in samenwerking met Ralph van Dam (Marketing) het bestuur
geadviseerd om de naam Mens en Spirit te wijzigen in de naam MenS. Dit advies is
door het bestuur met consent aanvaard.
Er zijn in 2013 in totaal 9 nieuwsbrieven uitgebracht en 4 nieuwsflitsen. Overige
kerncijfers, waarbij ontwikkelingen die een groei aangeven in groen zijn gezet en
ontwikkelingen die een krimp aangeven in rood:
Medium

Aantal eind 2012 (bij benadering)

Aantal eind 2013 (bij benadering)

Partijleden

1250

988

Bezoekers website
(totaal)

82000

15000

Twitter volgers

3092

3498

Facebook-pagina

1481

1650

Facebook-leden
discussiegroep

2125

2500

Forum leden

238

318

LinkedIn-groep

372

361

Google+

107

101

YouTube promoclip 2
(regie/productie Onno
Gerritsen)

3802

3900

Nieuwsbriefabonnees

3400

3200

Eindconclusie
Buiten de verkiezingscampagnes, zoals in 2012, verloopt de PR tamelijk moeizaam.
Theo Labrujere

2.2. Fondsenwerving
In 2013 is er veel voorbereidend werk gedaan om fondsenwerving een plaats te geven
binnen MenS. Zo heeft Nico Scheepers een basiscursus fondsenwerving gevolgd en heeft hij
de nationale vakdag fondsenwerving bezocht. Van de informatie en bevindingen opgedaan
op deze vakdag is een uitgebreid verslag naar de Kring Partijleiding gegaan met tips en
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adviezen. De opgedane kennis is ook in verschillende vergaderingen binnen de Hoofdkring
Politiek naar voren gebracht en nader toegelicht. Tot daadwerkelijke actieve fondsenwerving
is het in 2013 nog niet gekomen.
Fondsenwerving voor politieke partijen verdraagt geen sponsoractiviteiten. Immers
sponsoring vraagt om een tegenprestatie in welke vorm dan ook. Aangezien we als politieke
partij integer willen blijven, kan er geen sprake zijn van sponsoring. Wikipedia geeft hier de
volgende definitie van:
Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een activiteit, een
individu, een evenement, een vereniging, een groep personen etc. steunt door geld of
andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. De bedoeling is dat de
sponsor zo veel mogelijk "zichtbaarheid" vergaart .
Wat voor MenS dus overblijft zijn donaties. Deze kunnen zowel geldelijk als materieel zijn.
Voorbeelden van het laatste is o.a. het beschikbaar stellen van een vergaderruimte, (DJOJ
Rotterdam) en Google Grants.
Om donaties mogelijk te maken dienen verschillende zaken goed op orde te zijn. Denk aan
een goede interactieve website, Google advertenties en een geautomatiseerd bestand voor
ledenbeheer. Ook dient ieder actief lid op de hoogte te zijn van het beleid m.b.t.
fondsenwerving en waar en wanneer dit ingezet kan worden. Dit beleid dient In 2014 op
schrift te worden gesteld.
Uiteraard is van groot belang wat wij donateurs kunnen bieden om hen enthousiast te
maken. Hierbij kan aan de volgende aspecten worden gedacht:














Ons zelf als partij presenteren met duidelijke waarden en principes
Mensen een goed gevoel geven over hun donatie of lidmaatschap
Aandacht geven aan onze leden/donateurs. We moeten ons hierop instellen
Goed bereikbaar zijn
Een goed verhaal hebben met impact
Leden/donateurs verbinden met ons project / onze missie
Transparant zijn
Onze doelgroep, donateur, en leden kennen
Inspiratie uitstralen en overbrengen
Impact m.b.v. onze droom
Werven van betrokkenheid en draagvlak
Mooie dingen realiseren
Ken jezelf, je organisatie, je leden en vertrouw ze

Zie voor verdere acties en mogelijkheden het verslag van de vakdag fondsenwerving.
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Nico Scheepers

2.3. Fractiegroep
Hoewel de belangrijkste output van onze vereniging politieke activiteiten zijn, heeft het
politieke werk in praktijk minder energie en aandacht gekregen van Leo Sonneveld dan de
organisatieontwikkeling. De volgende activiteiten en resultaten zijn evenwel het vermelden
waard:
• Overleg met Liefde voor Leven organisatie inzake veranderingen in het
zorgstelsel en gezondheidsverzekering
• Overleg met een bekende zangeres inzake ondersteuning. Op het gebied van PR leken hier
kansen te liggen die echter in de praktijk weinig hebben opgeleverd

• Onderzoek naar toepasbaarheid electorale geografie voor MenS
• Ervaringen binnen Damanhur (Italië) verbinden met garantie inkomen –
respectievelijk onvoorwaardelijk basis inkomen
• Open brief aan Minister Schippers met alternatieve kostenbesparingen zorg
• Radio interview Favoriet FM
• Artikel en lezing EMV stralingsdag 2013 (Alja Hoeksema)
• Deelname Global March against Monsanto (3 locaties)
• Open brieven aan Ministers Dijsselbloem/Asscher/Blok/Kamp met
alternatieve bezuinigingen en hervormingen
• Dialoogavonden in Utrecht, Rotterdam en Den Bosch over ‘Geld naar burgers
niet naar banken’ in samenwerking met Ad Broere
• Ontwikkeling en omarming MenS-droom
• Deelname aan Platform Dynamisch Nederland met presentatie MenS droom
tijdens kick-off
• Open brief gemeenteraad Egmond aan Zee UMTS mast(Micha Kuijper en Alja
Hoeksema) en artikel hierover in Noord-Hollands Dagblad (Theo Labrujere)
• Artikel over effecten kabinetsbeleid 2014
• Overleg met filosoof Frank Meester over uitgangspunten en overtuigingen
MenS politiek
• Interview / debat met PvdA op radio Salto Amsterdam
• Deelname plattelandsparlement over participatieve democratie
• Samenwerking met Dr. Steve Keen (Australië) en vertaling van zijn ‘Modern
Jubeljaar - met schuldenkwijtschelding en uitkering aan hen die schuldenvrij
zijn - ’ naar ons programma
• Ontwikkelkaart MenS Samenleving Thema Gezondheid/Zorg
• Ontwikkelkaart MenS Samenleving Thema Financieel / economisch systeem
• Bijdragen aan nieuwsbrieven
• Vele twitter en facebook berichten over actuele thema’s
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Ook hebben we twee pogingen ondernomen om ervaren vrouwelijke politici aan onze partij
te binden die in praktijk hadden laten zien over een met MenS vergelijkbaar waardepatroon
te beschikken. Zij waren daar echter nog niet aan toe.
Leo Sonneveld

2.4. Visiegroepen
In 2013 heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden voor alle visiegroepen via skype
(coördinator: Anna). Op basis hiervan is een Startnotitie Visiegroepen opgesteld, waarin doel
en manier van werken van de visiegroepen zijn beschreven. Deze startnotitie is een levend
document en wordt naar iedereen gestuurd die aangeeft te willen deelnemen aan een
visiegroep.
Ook zijn MenSen benaderd, die de afgelopen 4 jaar interesse hebben getoond in MenS (via
een lijst van Ron Houweling). Een aantal van deze mensen is gevraagd om deel te nemen aan
een of meerdere visiegroepen, maar meestal bleek de belangstelling te zijn geluwd. Ook
vroeg men zich vaak af waarom men niet eerder was benaderd. Daarom is het accent
verlegd van de oud-geïnteresseerden naar mensen die nu te kennen geven mee te willen
doen. Diverse mensen die in 2013 MenS hebben benaderd, zijn direct uitgenodigd om bij
een AV aanwezig te zijn. Meestal ging men hier niet op in maar het wordt wel gewaardeerd
en op deze manier is het contact gelegd.
Onderstaand volgt een overzicht van de stand van zaken in de verschillende visiegroepen:








De meest actieve visiegroep in 2013 was de visiegroep Gezondheid (voorzitter Martin
Smeets). Deze groep is 2 keer bij elkaar geweest
De visiegroep Onderwijs & Educatie is nog niet bij elkaar gekomen (coördinator:
Bianca Fens)
De visiegroep Landbouw (Rascha Wisse) zal waarschijnlijk in de zomer van 2014 een
eerste bijeenkomst houden
De visiegroep Natuur (momenteel bestaande uit 1 persoon, Anna) is actief in dialoog
geweest met iemand op gebied van de Oostvaardersplassen en de ecologische
hoofdstructuur in Nederland
De visiegroep Straling is zeer actief o.l.v. coördinator Alja.
De visiegroep EU is actief op skype. Er wordt veel informatie uitgewisseld, zowel
inhoudelijk als op het vlak van deelname aan de Europese Verkiezingen. Trekkers:
Micha, Sung, Anna, Erika, Dick Westra, Peter den Boer en anderen. Er is contact via
mail gemaakt met 2 andere spirituele politieke partijen in Europa. Zij hebben
aangegeven het leuk te vinden om ons te leren kennen! Dit zijn Enhet
(http://enhet.se/in-english/, contactpersoon Krister Segergren) in Zweden en Die
Violetten (www.die-violetten.de, contactpersoon: Irene Garcia Garcia) in Duitsland
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Visiegroep Economie is in 2013 opgestart, maar is in 2014 weer stil komen te liggen
na vertrek Leo
Visiegroepen Democratisering, Jeugd en Gezin, Wetenschap, Veiligheid en Justitie,
Multimenselijke Samenleving, en Geweldloze Weerbaarheid zijn nog niet bij elkaar
geweest. Er worden MenSen gezocht die deze groepen/kringen willen coördineren

Voor elke visiegroep geldt: MenSen, voel je vrij om je aan te melden en mee te doen!! Eigen
initiatief wordt gewaardeerd.

Anna van der Heijden

3. Hoofdkring Organisatie
3.1. Landelijke Coördinatie Vrijwilligers en CK’s
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Op dit moment zijn er ca. 75 actieve vrijwilligers, waarvan er een vijftigtal deel uit maken van
de nieuw opgerichte MenSwerkersgroep. Dit is een groep van vrijwilligers die zich gevormd
heeft vanuit de Themagroepen die na de verkiezingen van 2012 een aantal maanden actief
zijn geweest. Zij leveren op landelijk niveau op allerlei manieren hun bijdrage of zijn bereid
dat te doen.
Verder melden zich met enige regelmaat mensen die bereid zijn deel te nemen aan
activiteiten binnen de MenSorganisatie. De meest voor de hand liggende plekken in de
organisatie om deze mensen kennis te laten maken met MenS en een bijdrage te laten
leveren zijn de Kieskringen op lokaal niveau en de Visiegroepen op landelijk niveau. Helaas
functioneren deze vaak nog in onvoldoende mate om nieuwkomers daarnaar te verwijzen.
En zo ontstaat een kip-ei verhaal, waardoor MenSen die zich enthousiast aanmelden na
enige tijd toch weer afhaken, omdat ze zich onvoldoende gehoord voelen of hun bijdrage
onvoldoende gewaardeerd vinden.
De enig juiste conclusie die hieruit getrokken mag worden, is dat de activiteiten van
Kieskringen en Visiegroepen de hoogste urgentie verdienen, zodat van daaruit MenS inhoud
krijgt en kan groeien.
Op kieskringniveau zijn er op dit moment 8 coördinatoren in meer of mindere mate actief.
Dat betekent ook dat in 12 Kieskringen nog geen vertegenwoordiger van MenS aanwezig is
en dat er dus nog geen landelijke dekking in dit opzicht is gerealiseerd. Op dit moment
wordt hier invulling aan gegeven d.m.v een clustering van kieskringen. Deze situatie is echter
verre van ideaal.
Om de aandacht voor deze problematiek te vergroten, is recent besloten de functie van
Landelijk Coördinator Vrijwilligers en Kieskringcoördinatoren op te splitsen en iemand apart
te benoemen voor de coördinatie van de Kieskringen. Concreet betekent dit dat er een
vacature is voor dit zeer belangrijke onderdeel van de organisatie.
Jos Gulikers (bij afwezigheid van de landelijk Coördinator: Ron Houweling)

3.2. Organisatie Evenementen
In 2013 zijn we van start gegaan met de Kring Evenementen en is er een Plan Van Aanpak
(PVA) opgesteld, waarin doelstellingen, afbakening, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden worden beschreven. Dit PVA is nog steeds onderhevig aan
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veranderingen en zal dat ook op hoofdlijnen blijven omdat evenementen moeten kunnen
inspringen op actuele gebeurtenissen in de samenleving.
Activiteiten die deze kring in 2013 heeft gefaciliteerd zijn de gezamenlijke
huiskamerevenementen die door meerdere CK’s (kieskringcoördinatoren) zijn
georganiseerd. We kunnen daarbij de kanttekening maken dat nog niet alles verliep zoals we
ons dat hadden voorgesteld. Dit punt is meegenomen in de evaluatie en heeft ons er
bewust van gemaakt dat de communicatie naar belanghebbenden in de toekomst verbeterd
dient te worden. Totdat het PVA is goedgekeurd kan deze kring niet zijn volledige registers
open trekken (zal op korte termijn gebeuren).
De deelnemers aan deze kring zullen ook variëren, afhankelijk van het te organiseren
evenement. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de koppeling met andere kringen
op basis van het thema of de activiteit. Voor het goed functioneren van deze kring is het
verder noodzakelijk dat de kring aangevuld wordt met minimaal twee MenSwerkers. Tot op
heden verloopt de zoektocht naar MenSen die mee willen doen moeizaam. Dit is een punt
van zorg dat de nodige aandacht verdient. Er is nu een kleine vijver waar we in kunnen
vissen en dat moet, o.a. door activiteiten van deze kring, veranderen in een groot meer.
Erika Mauritz

4. Hoofdkring Ondersteuning
4.1. Structuur en Kwaliteit
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Na de landelijke verkiezingen van 2012 zijn naar aanleiding van de evaluatie een achttal
Themagroepen aan de slag gegaan om een aantal activiteiten binnen MenS aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen. Binnen een van die Themagroepen is het ontwerp gemaakt voor
een nieuw Organogram. Belangrijke wijziging hierbij was dat politiek en organisatie van
elkaar gescheiden werden in twee aparte Hoofdkringen, ondersteund door een derde
Hoofdkring waarin de faciliterende taken (structuur, financiën, ledenadministratie en
secretariaat en ICT) zijn ondergebracht. De AV in april 2013 heeft toestemming gegeven om
met deze wijziging van de organisatie aan de slag te gaan (voorlopig naast het formele
bestuur volgens de statuten).
Naast deze organisatiewijziging is ook een aanvang gemaakt met de introductie van
elementen uit de sociocratie. Met vallen en opstaan leren we hiermee omgaan en worden
belangrijke aspecten hiervan geïntroduceerd. We mogen dan ook met recht een lerende
organisatie genoemd worden.
Verder is in 2013 gewerkt aan het verbeteren en vastleggen van processen die van belang
zijn voor het goed functioneren van de vereniging op landelijk niveau. Een en ander op weg
naar een meer professionele organisatie, die in staat is de doelstellingen van MenS op
termijn te realiseren. In dit kader zijn de volgende procedures tot stand gekomen:










Consent en communicatieproces m.b.t. besluitvorming gedurende de
transitieperiode naar het nieuwe Organogram
Declaratieprocedure
Procedure voor het contributiefonds
Registratie en verwelkoming nieuwe leden
Procedure m.b.t. reacties op actuele politieke en maatschappelijke gebeurtenissen
Proces van invoering Automatische incasso
Projectkaart voor projecten binnen MenS
Maandelijkse presentatie van resultaatindicatoren per resultaatgebied
Introductie van een activiteitenkalender, waardoor alle activiteiten regelmatig en
voldoende aandacht krijgen in de Kring Partijleiding

Tot slot is er een start gemaakt voor alle kringen van het Organogram om een Plan Van
Aanpak (PVA) te schrijven, waarin tevens de afbakening van de betreffende Kring, plus
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn omschreven.

Jos Gulikers

4.2. Financieel jaarverslag 2013
Algemeen
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2013 stond voor MenS in het teken van het bouwen aan de interne organisatie zodat deze in
2015 staat als een huis om een gezond en vervullend leven voor iedereen mogelijk te maken
per 2030.

4.2.1.1.
Jaarrekeningpost
Contributie
Donaties
Bijdrage campagne
Folders
Overige
Opbrengsten

Deelname verkiezingen
Campagne
Bijeenkomsten
Beheerskosten
Totale kosten

Resultaat

Resultatenberekening + toelichting
2013

2012

Ontwikkeling

€ 26.299
€ 1.121
€0
€0
€ 69
€ 27.489

€ 30.309
€ 3.601
€0
€ 886
€4
€ 34.802

€ -4.010
€ -2.479
€0
€ -886
€ 65
€ -7.310

€0
€ 1.912
€ 584
€ 6.172
€ 8.668

€ 11.250
€ 24.796
€ 4.158
€ 9.019
€ 49.224

€ -11.250
€ -22.885
€ -3.574
€ -2.847
€ -40.556

€ 18.821

€ -14.423

€ 33.243

Resultaat 2013
MenS heeft in 2013 een positief resultaat laten zien van € 18.821,-, tegenover een verlies
van € 14.423,- in 2012. Dit positieve resultaat is toegevoegd aan de campagnekas van MenS,
of in boekhoudkundige termen: het eigen vermogen.
Contributies 2013
In de jaren tussen de Tweede Kamer verkiezingen in, komt MenS minder in de belangstelling
te staan bij het Nederlandse publiek en haar leden. Gevolg is dat het innen van de
contributie niet van zelf gaat. Zo is in 2013 is een actie gestart om de leden, die in 2012 niet
hebben betaald, te benaderen om de contributie 2012 als nog te voldoen. In het laatste
kwartaal is een vergelijkbare actie ingezet voor de leden die de contributie van 2013 nog niet
betaald hadden. Hoewel deze acties hun vruchten hebben afgeworpen hebben in 2013
slechts 768 van de bijna 1.000 leden de contributie betaald. Gevolg is dat in 2013 ruim
€ 4.000 minder contributie is ontvangen dan in 2012.
Deze geringere belangstelling heeft er ook voor gezorgd dat de ontvangen donaties in 2013
aanzienlijk lager zijn geweest (€ 2.500 lager).

Deelname verkiezingen
Omdat 2013 geen verkiezingsjaar voor de Tweede Kamer was, zijn in 2013 geen uitgaven
geweest voor deze deelname aan verkiezingen (vorige jaar nog € 11.250).
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Campagnekosten en bijeenkomsten
In vergelijking met 2012 heeft MenS in 2013 bijna € 26.500 minder besteed aan
campagnekosten en bijeenkomsten. Wel waren er 2013 nog nagekomen campagnekosten
2012 en zijn kosten gemaakt t.b.v. ledenvergaderingen, menswerkersdagen en
bijeenkomsten van Dynamisch Nederland.
Beheerskosten
In 2013 bedroegen de beheerskosten voor het hosten van de website, de administratie en
verzekering € 6.172, wat € 2.847 minder is dan in 2012 . Groot deel wordt verklaard doordat
in 2013 geen kosten zijn uitgegeven aan een advies voor fondsenwerving (bijna € 1.600) en
de ontwikkeling van een nieuwe website (ruim € 2.700, hoewel onterecht omdat de
leverancier zijn werk niet heeft geleverd). MenS tracht dit bedrag terug te vorderen (echter
zonder resultaat tot op heden).
Verder zijn er extra kosten geweest voor automatisering (nagekomen kosten uit 2012) en
portkosten om de achterstallige contributie 2013 te innen.

4.2.2.

Balans + toelichting

Balans

31-12-2013 31-12-2012

Activa
€ 4.627

€0

Liquide middelen

€ 14.362

€ 189

Totaal activa

€ 18.989

€ 189

Passiva
Eigen vermogen BB
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen EB

€ -1.851
€ 18.821
€ 16.970

€ 12.572
€ -14.423
€ -1.851

€ 180

€0

€0
€ 1.314
€ 1.314

€ 2.000
€0
€ 2.000

€ 525

€ 40

€ 18.989

€ 189

Vorderingen op leden

Contributiefonds
Lening
Nog te betalen kosten
Totaal schulden
Vooruit ontvangen contributie
Totaal passiva

Activa
De activa ultimo 2013 bestaan uit vorderingen op de leden en de liquide middelen op de
Triodos Bank. De vorderingen op de leden bedragen € 4.627 en worden verklaard door de
contributie 2013 betalingen in 2014 naar aanleiding van aanmaanbrieven, die in januari 2014
zijn uitgestuurd. Om de inning van de contributie in de toekomst beter in de hand te krijgen
zal in 2014 gestart worden met automatische incasso van de contributie.
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Ultimo 2013 bedroeg het banksaldo € 14.362.
Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is een reservering om in te kunnen zetten bij de volgende
verkiezingen. Ultimo 2012 is deze negatief geworden als gevolg van de hoge
campagnekosten voor de verkiezingen van 2012. Dit negatieve vermogen werd gefinancierd
door een lening van € 2.000 van één van de bestuursleden. Met het resultaat van € 18.821 in
2013 is het eigen vermogen gestegen naar € 16.970 en heeft MenS de lening kunnen
aflossen.
Mensfonds
Recent is MenS van start gegaan met een fonds waaruit de contributie betaald kan worden
van (potentiële) leden die het minimale lidmaatschap niet (meer) kunnen betalen. Dit fonds
wordt gevuld m.b.v. donaties van leden.
In 2013 is € 180 in het fonds gestort, maar is er nog niets aan onttrokken.
Schulden
MenS heeft in 2013 de lening geheel afgelost, daarnaast zijn een aantal schulden voor 2013
nog betaald in 2014.
Paul Hamers

4.3. Ledenadministratie
De gehele ledenadministratie wordt via Conscribo geregeld, dat als een veilig online
administratie systeem bekend staat. De afscherming van persoonsgegevens blijft hiermee
gewaarborgd terwijl de daartoe bevoegde mensen wel altijd online de actuele versie van het
ledenbestand kunnen raadplegen.
Tijdens de acties die eind 2013/begin 2014 gevoerd zijn om leden te herinneren aan de
contributiebetaling is door ca. 200 leden het lidmaatschap opgezegd. De meest
voorkomende reden om het lidmaatschap op te zeggen is de persoonlijke financiële situatie.
De ontwikkeling van het ledenaantal is weergegeven in onderstaande grafiek.
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Hierin valt op dat in de verkiezingsjaren 2010 en 2012 steeds een groei in ledenaantal heeft
plaatsgevonden. Vervolgens zijn we blijkbaar niet in staat om deze leden ook vast te houden,
hetgeen blijkt uit de daling in het jaar daarna.
Over 2013 hebben uiteindelijk (na een eerste verzoek, een herinnering, een telefoontje en
een brief per post) ca. 170 leden nog steeds niet hun contributie betaald.
Bekeken zal worden of deze “leden” alsnog aanhaken bij de introductie van betaling per
automatische incasso in 2014. Voor zover dit niet gebeurt heeft dit een verdere daling van
het ledenaantal tot gevolg.
Verder zijn er in 2013 ook een veertigtal nieuwe leden bijgekomen.
Naast leden hebben we nu ook enkele tientallen ´vrienden´. Dat zijn betrokken mensen die
geen contributie willen of kunnen betalen, maar wel sympathie koesteren voor MenS.
Joke de Witt

4.4. ICT
Het werkgebied van Kring Ondersteuning/ICT bestaat uit:
- Informatie & Communicatie Technologie
- Informatiebeveiliging (juridisch, technisch en organisatorisch - tot nader order)
Vrijwel alle ICT systemen en haar inloggegevens zijn centraal vastgelegd. Er is echter nog op
geen enkel ICT rakend gebied een beleid geformuleerd. Tot nu toe heeft ICT zich
voornamelijk bezig gehouden met het operationele en functionele beheer van:
- website
- webhosting
- MenSwinkel
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- Shophosting
- Sisow
- PayPal
- MailChimp
- Distributie Nieuwsbrief
- Forum
- e-mail
- e-mail hosting
- Domeinnamen
- Twitter
- MenSWiki
- MenS Youtube
- Hyves
- facebook
- LinkedIn
- Telefonie
Hyves
Eind 2013 is in samenwerking met PR/communicatie een afscheidsbericht gestuurd naar alle
leden van alle Hyves groepen. Hyves is immers eind 2013 gestopt te functioneren zoals de
meeste mensen Hyves weten.
Cookies
Om een grote boete van MinEZ te voorkomen is er veel tijd en energie gestoken in selectie
en implementatie van een afdoende cookie systeem. Dat werkt echter nog niet naar
tevredenheid. Daar liggen aanzienlijke technische en budgettaire uitdagingen aan ten
grondslag.
Toegankelijkheid slechthorenden en slechtzienden
Deze lastige kwestie heeft in 2013 minimale aandacht gekregen. De voor MenS betaalbare
oplossingen hiervoor bleken steeds nogal foutgevoelig te zijn.
Visuele mapping MenS-leden
Hiertoe zijn 2 oplossingen getest, met zeer onbevredigend resultaat.
CRM
Er is contact geweest met verschillende CRM leveranciers. Allen bleken ze erg hoge
licentiekosten in rekening te brengen. Dit zal vermoedelijk leiden tot de keuze van een
OpenSource CRM oplossing.

Rob Greuter
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5. Bestuur mutaties in 2013
In 2013 zijn er een aantal bestuur mutaties geweest:
Benoemingen
-Op 21 april is Leo Sonneveld benoemd tot Partijleider Hoofdkring Politiek en Fractieleider.
-Op 21 april is Paul Hamers benoemd als Penningmeester van de Partij
-Op 21 april is Jos Gulikers benoemd tot secretaris van de Partij.
Verder kan worden gememoreerd dat op de AV van 21 april het besluit is genomen om te
gaan werken met en volgens het nieuwe Organogram. In dat kader hebben op 21 april de
volgende benoemingen plaatsgevonden:
-Trix Kruger tot Coördinator Contacten en Netwerken
-Erika Mauritz tot Kringcoördinator Organisatie en Evenementen
-Ralph van Dam tot Coördinator Marketing
-Theo Labrujere tot Coördinator PR / Communicatie
-Nico Scheepers tot Coördinator fondsenwerving
-Ferdinand Zanda tot Coördinator Jong MenS
-Anna van der Heijden tot Coördinator Visiegroepen
-Giel Zijl tot Coördinator Opleidingen

Afgetreden zijn:
-Lea Manders op de AV van 21 april 2013
-Trix Kruger op de AV van 6 oktober 2013
-Giel Zijl
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