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1. Inleiding
2016 zal als een bijzonder jaar voor onze partij afgesloten worden.
Er was blijkbaar veel behoefte aan structuur en vernieuwing. In
ieder geval is dat laatste wel gerealiseerd, met name binnen het
bestuur. Toen ik lid werd, begin 2016, kwam al ras het verzoek
binnen om te helpen binnen de organisatie te ondersteunen. Die
kans greep ik aan. Een gesprek met de selectiecommissie, welke mij
voor droeg als voorzitter. De eerstvolgende ALV, voor mij ook de
eerste was in ieder geval een sprankelende. Daar werd onder
leiding van Thera Balvert besloten om het zittende bestuur een
aantal maanden de tijd te geven om de zaken over te dragen aan
het voorgestelde nieuwe bestuur.
De volgende ALV werd in ieder geval een aantal van de taken
overgedragen op het nieuwe bestuur, welke in die
overdrachtsperiode al van samenstelling was gewijzigd. Er was een
grote druk op dat zittend bestuur, die feitelijk met 2 man/vrouw
vanaf begin 2016 de kar moesten trekken. Dat is een immens zware
klus geweest, en ik vind het dan hierop zijn minst rechtvaardig om
Erica en Micha enorm te bedanken voor wat zij hebben gedaan
voor de partij. Het is voor mij zeker dat zij beiden met man en
macht datgene gedaan hebben voor de partij, wat binnen hun
vermogen en mogelijkheden lag om te doen.
Er wordt in een leuke en creatieve ALV besloten wat onze
kernwaarden zijn en ook onder de aanwezigen gepolst of er meer
mensen zijn die een actieve rol zouden willen spelen in de aanloop
naar de verkiezingen in 2017. Gedurende het proces zijn er leden
die in meer of minder mate, al dan niet tijdelijk een belangrijke rol
spelen in de realisatie van de plannen. Het nieuwe bestuur wordt
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met name door Micha heel sterk ondersteund om de ervaringen
die de afgelopen jaren opgedaan zijn over te dragen aan het
nieuwe bestuur. Micha heeft enorm veel gedaan het afgelopen
jaar. Petje af, ook al zijn er ook weer veel leermomenten geweest.

Nu het nieuwe bestuur, bestaande uit, in
willekeurige volgorde:
1.
2.
3.

4.

5.

Petra Busio, de sprankelende lijsttrekster
van de partij
Frans Hakkel, een hele stabiele, spiritueel
sterke en verbindende man
Thom van Welt, de leuke, frisse
alternativo die echt de handen uit de
mouwen steekt
Ashwin, student en de oprechte
genuanceerde en actieve ondersteuner
van het bestuur
Barend Lambrechtsen, met veel zin,
passie, maar helaas (te) weinig tijd

Inmiddels met 4 tot 5 man de zaken regelen, komen we er nog
steeds achter dat we handen, voeten en tijd te kort komen om
onze taken zo te doen als we graag zouden willen. Als ik het
jaarverslagen lees van de vorige verkiezingsperiode, is dat ook
anders geweest binnen onze partij.
In de ALV van november 2016 nemen we belangrijke besluiten.
Deelname aan de verkiezingen 2017, en het liefst verenigd met
andere partijen. In een apart hoofdstukje in dit jaarverslag zullen
we meer uit de doeken doen van die samenwerking. Hier hebben
we veel tijd in gestoken, prachtige lijnen uitgezet, maar we moeten
ook constateren dat dit niet het beoogde resultaat heeft
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opgeleverd als je kijkt naar het succes bij de verkiezingen. Het heeft
heel veel kennis en ervaring opgeleverd, en netwerk. Ondanks deze
constateringen blijf ik persoonlijk groot voorstander van het grote
geheel. Het is nog steeds voor mij zeker dat we de massale kiezers
niet bereiken 100 % zelfstandig.
In ieder geval wil ik u ook bedanken voor het vertrouwen welke in
ons gesteld is. Werk aan de winkel is er zeker. En we hebben er zin
in.
Barend Lambrechtsen

2.a. Politiek en samenwerking
Verkiezingen
In 2016 heeft Mens aan de verkiezingen meegedaan met een
zo goed als onervaren bestuur in deze. Wel er zoals in het
voorwoord te lezen is veel steun geweest van de
oudgedienden. Er is veel ingelezen door de nieuwe
bestuursleden en waar mogelijk informatie vandaan gehaald.
Ook is gekozen voor een niet verkiesbare lijsttrekker/gezicht
van mens.
Er is ook een samenwerkingsverband aangegaan middels
een parasol constructie met de Basisinkomen Partij, Vrede en
Recht en de Kinderbelangen Partij. Hierbij was het idee om
elke partij zijn eigen identiteit te laten behouden maar
daarnaast toch een gezamenlijke lijst te formeren. Dit heeft
voor en nadelen gebracht in de campagne. Vooral het op een
lijn krijgen en houden was een tijdrovende bezigheid, maar
het was een leerzaam proces voor allen.
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Vooruitlopend op jaarverslag 2017
Door het te tekort aan helpende handen en laat starten aan
het werven van ondersteuningsverklaringen, is het MenS
helaas niet gelukt om voldoende ondersteuningsverklaringen
te ontvangen om in alle kiesdistricten mee te mogen doen. de
hoeveelheid ondersteuningen welke uiteindelijk wel
goedgekeurd werden waren voldoende om mee te mogen
doen in 2 districten. Door tijdsdruk zijn er helaas fouten
gemaakt in de overeenkomstigheid van de verschillende
formulieren die ingeleverd diende te worden.

Afsplitsingen leden en start eigen partij
Dit jaar kregen we als MenS ook te maken met het
deelnemen van oud Mensleden aan de verkiezingen met een
nieuw opgerichte partij.
Er was samenwerking gezocht, maar dit zou betekenen dat
MenS zou opgaan in de andere partij en dat was op dat
moment niet wenselijk en haalbaar.
Wel heeft dit, doordat het bestuur tot het laatst gekeken heeft
naar mogelijkheden van samenwerking, de nodige tijd in
beslag genomen.
Beschouwing door Petra Busio
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2.b Doelstellingen en realisatie
Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met andere partijen
samen te werken om tot een grote partij te komen met
dezelfde doelstellingen.
Meedoen aan verkiezingen 2020
Hoe worden we weer speciaal.
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3.

Jaarverslag

2016 stond voor MenS in het teken van de verkiezingen
Resultatenberekening + toelichting

Jaarrekeningpost

2016

2015

Inkomsten
Contributie

€
8.241,6
9

Nog te
ontvangen
2014
Donaties

Folders en
overige
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€

€
1.322,28

€

€

0,00

0,00
€

271,48

375

€
1.159,50

Bijdrage
campagne

€ 10.214,52

€
50,--

Opbrengsten
Uitgaven
Campagne

€
9.672,6
7
€
686,48

Bijeenkomsten

€
11.961,80
€ 2.852,91
€ 1.660,59

€ 3.389,37
Beheerskosten
Reiskosten

€
3.165,
85

€ 2.862,84
€

568,18

€
284,11

Totale kosten

Resultaat
€ 4.017,28

Resultaat 2016
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€
7.525,
81

€ 7.944,52

€

2.146,86

MenS heeft in 2016 een positief resultaat laten zien van €
2.146,86. Ook in 2015 was er een positief resultaat van €
4.017,28. Dit resultaat is wordt aan de algemene reserves
toegevoegd om de kosten van de verkiezingen in 2017 te
kunnen betalen.

Beheerskosten
In 2016 bedroegen de beheerskosten voor het hosten van
de website, de administratie en verzekering € 3.165,85 wat
€ 303,01 meer is dan in 2015. Met name het groot aantal
ALV’s heeft in 2016 een hoge kostenpost opgeleverd. De
locatie (in Driebergen) waar de ALV’s plaatsvinden is ook
betreft prijsstelling in 2016 vergeleken met andere
aanbieders. Onze vaste locatie is niet alleen heel prettig en
natuurrijk, maar ook kostenbewust en erg flexibel.

Balans + toelichting

Balans

31-12-2016 31-12-201
5

Activa
Vorderingen op leden
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€ 0

€0

Liquide middelen

€
27.973,78

Totaal activa

€
29.227,
44

€

€

Passiva
Eigen vermogen BB

€

€

Resultaat boekjaar

€

€

Eigen vermogen EB

€

€

Contributiefonds

€

Nog te betalen kosten

€

€
4.272,4
2

€

€
------------

178.44
Totaal schulden
-----------

Vooruit ontvangen
contributie
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€

€0

€

Totaal passiva

€

€

Activa
De activa ultimo 2016 bestaan uit vorderingen op de leden
en de liquide middelen op de Triodos Bank. De vorderingen
op de leden bedragen € 0
Ultimo 2016 bedroeg het banksaldo € 27.973,78
Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is dit jaar gestegen met € 2.146,86.
Er is nog een klein bedrag te betalen aan de stichting
hulpkaravaan Griekenland.
MenSfonds
Voorheen 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 2016 is € 0 in het fonds gestort, omdat er nog niets aan
onttrokken is. Bovendien is het lidmaatschap gratis geworden
dus de noodzaak van dit fonds is op dit moment niet groot..
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4.

Fondsenwerving

De fondsenwerving heeft in 2016 niet veel opgeleverd. Wel
zijn er donaties geweest waarvoor onze dank. Donaties
kunnen zowel geldelijk als materieel zijn.
Om donaties beter mogelijk te maken moet het mogelijk
maken van donaties beter geïntegreerd worden in de
nieuwe website en eventueel reclame op de website die
strookt met onze doelstellingen.
Uiteraard is van groot belang dat wij duidelijk naar
buiten brengen wat wij donateurs kunnen bieden o.a:
MenS presenteren met duidelijke waarden en principes
Mensen een goed gevoel geven over hun donatie of
lidmaatschap.
Aandacht geven aan onze leden/donateurs en eventueel
ledenvoordeel bieden bij bv biologische zaadhandels, groene
stroom , biologische voeding etc.
Leden betrekken in onze activiteiten door landelijke
evenementen te organiseren in provincies met medewerking
van bv biologische zaadhandels, groene stroom ,biologische
voeding etc.
Transparant zijn.
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Onze doelgroep, donateur, en leden kennen en verbreden.
Inspiratie uitstralen en overbrengen

5. Bestuur mutaties in 2016
In 2016 zijn er een aantal bestuur
mutaties geweest:
januari 2016:

Louis Bervoets (penningmeester) en
Sjoerd Zoethout afgetreden als
bestuursleden.
mei 2016:
Sung Bruijnen afgetreden als
bestuurslid.
10 september 2016: Erika Mauritz en Micha Kuiper
afgetreden als bestuursleden.
Barend Lambrechtsen toegetreden
tot het bestuur als voorzitter.
Frans Hakkel toegetreden tot het bestuur
als algemeen bestuurslid.
20 November 2016: Petra Busio en Thom van Welt
toegetreden tot het bestuur als
Algemeen bestuursleden.

6. PR en website
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Er is een begin gemaakt met de nieuwe website door Jeroen
Baas.
Komend jaar gaat hij verder ontwikkeld worden en actief
gezet worden.
7.

Ledenaantallen

2014: 648
2015: 708
2016: 665
In 2016 is door de ALV in november 2016 besloten om het
lidmaatschap gratis te maken. Dit omdat we de drempel zo
laag mogelijk willen houden om deel te nemen aan de
vernieuwende politiek. Ook dit is daar een bewijs van. We
hebben tot op heden daar nog niet veel effect van gezien in
ledengroei. Ook 2017 is het voornemen om dit zo te laten
voortduren. Om daarna te evalueren wat de effecten zijn,
zowel in aantallen als de financiële impact.
8.

Organogram 2016-2017

Organogram 2016 is door de vele ontwikkelingen in de partij
moeilijk weer te geven.
Het landelijke stuk is ingevuld en regionaal nog niet. Petra
Busio is hierna tot lijsttrekker benoemd Dit was in januari
2017.
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