
 

 

Beleidsplan 2023 – 2024 
 

Vereniging van het politieke midden  
 

In het beleidsplan 2023 - 2024 wordt het beleid en de activiteiten van de Vereniging van het politieke 

midden beschreven.  

De vereniging streeft naar een versterking van het politieke midden, het stimuleren van een breed 

gedragen consensuspolitiek, het tegengaan van technocratie, het organiseren van een stabiele 

burgerlijke samenleving en het vinden van constructieve oplossingen voor de hedendaagse 

maatschappelijke problemen. 

In 2023 vinden verkiezingen voor de provinciale staten plaats in de eerste helft van het jaar. De 

vereniging zal deelnemen in de provincies Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel. Wij hopen daarbij 

een substantieel aantal zetels te verwerven.  

Ook zullen we ons richten op het versterken van onze organisatie, het ondersteunen van (potentiële) 

ambtsdragers en het opleiden van leden voor politieke en bestuurlijke functies. De activiteiten van 

de vereniging zijn in 2023 – 2024 daarnaast gericht op het werven van nieuwe leden, op het vormen 

van binding tussen de leden, de inhoudelijke vorming en op het ondersteunen van de te vormen 

fractie(s). 

 

Wij hanteren daarbij de volgende speerpunten: 

 

Opleiding  

In 2023 willen we extra inzetten op het opleiden van nieuwe leden om hen voor te bereiden 

op een rol in onze partij. Met behulp van on- en offline cursussen en studiemiddagen willen 

we onze leden een stevige basis geven voor de functies die ze uitoefenen of willen uitoefenen.  

Congressen & bijeenkomsten 

Om de interne samenwerking te verbeteren en samen te discussiëren over de gewenste 

toekomst van het land en de vereniging, wordt er minsten één keer een congres 

georganiseerd, waar de jaarvergadering deel vanuit maakt. Ook zullen andere bijeenkomsten 

worden georganiseerd om de betrokkenheid van leden te vergroten.  



Ondersteuning politieke ambtsdragers  

Het partijbureau faciliteert overleg tussen vertegenwoordigers van onze partij en betrokken 

burgers. Dossiers dienen van inhoud te worden voorzien door betrokken burgers uit de 

praktijk. Het politieke midden kan niet optimaal aan haar taak voldoen als ze niet geworteld 

is in het midden van de maatschappij. De vereniging van het politieke midden ondersteunt en 

faciliteert (potentiële) ambtsdragers hierin.  

Inhoudelijke werkgroepen  

Op basis van inhoudelijke thema’s worden werkgroepen opgezet. Om de vereniging van 

inhoud en achtergrond te voorzien zijn deze werkgroepen opgezet op basis van inhoudelijke 

thema’s. Deze werkgroepen voorzien onze potentiële politieke ambtsdragers van inhoud met 

betrekking tot de werkzaamheden die ze uitvoeren. De inhoudelijke thema’s worden ook 

breed in sociale media gedeeld om de Nederlandse burger te kunnen bereiken.  

Ledenwerving en ledenbinding  

Naast al eerder genoemde activiteiten, zullen we actief de Nederlandse burger betrekken en 

motiveren om lid te worden van de vereniging van het politieke midden. De vereniging van 

het politieke midden zal actief meewerken aan politieke cafés in heel het land zodat we aan 

de hand van een brede basis de functie van volksvertegenwoordigers kunnen uitvoeren.   

 

Gezien de jonge leeftijd van de vereniging en de onvoorspelbare uitkomst van de verkiezingen begin 

2023 – die van substantiële invloed zal zijn op (de snelheid van) de ontwikkeling en groei van de 

verenging, acht het bestuur een beknopt beleidsplan zoals het onderhavige het meest aangewezen. 

Op het moment dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal het beleidsplan direct worden 

geactualiseerd.  

De vereniging streeft niet naar het opbouwen van vermogen. Het inkomen zal voornamelijk bestaan 

uit contributie van leden en uit (kleine) donaties. Deze middelen zullen worden besteed aan de 

campagne voor de verkiezingen en aan de hierboven opgesomde doelen. 

Het bestuur van de vereniging bestaat per 1/1/2023 uit: 

M. den Hartogh, voorzitter 

S. Smit, Secretaris 

M. van den Tillaart, Penningmeester 

B.J. Heine, lid 

H. van Hedel, lid 

 

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur op 30 december 2022 


