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Vereniging voor onafhankelijke

provinciale

politiek

datum,..^4^...^.^/./.. Jlénj>-P

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
t.a.v. mevrouw M. Michiels van Kessenich,
Postbus 2511, .
2500 EA Den Haag.

Geachte mevrouw Michiels van Kessenich,

Hierbij delen wij u mede dat de Jaarstukken over het Jaar 2007 van de Onafhankelijke
Senaatsfractie afgerond zijn.
Deze Jaarstukken bestaan uit:
-Jaarverslag OSF 2007
- Jaarrekening 2007, opgesteld door accountantsbureau Accon-avm
- Accountantsrapport over 2007, namens accountantsbureau Accon-avm,
Bijgevoegd vindt u het Jaarverslag. De Jaarrekening en het Accountantsrapport worden u
rechtstreeks door de accountant toegezonden.
In de hoop u hiermee van dienst te zijn, tekent,
namens het bestuur van de OSF,

DpfJ.van der Bij,
"fenningmeester.
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secretariaat: De Vennen 27, 9321 HS Peize, e-mail: info@osf.n!
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J A A R V E R S L A G OSF 2007

Algemeen
De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is een samenweridngsverband van onafhankelijke
provinciale partijen, die deelnemen aan de verkiezingen voorde Provinciale Staten. De OSF is
opgericht op 22 maart 1999. De OSF neemt deel aan de vericiezingen voor de eerste kamer der
Staten Generaal. Voor de eerste keer in 1999. De OSF heeft sindsdien één zetel in de eerste
kamer, die sinds 2006 t)ezet is door H. ten Hoeve.
Het samenwerkingsverband ontvangt zijn middelen vooral via de Wet Subsidiëring Politieke
Partijen, door contributies van de leden (= de aangesloten partijen) en door donaties.
De van het Rijk ontvangen gelden, die bestemd zijn voor het politiek wetenschappelijk bureau
worden hieraan afgedragen. Het wetenschappetijk bureau regelt zijn eigen verslaglegging door
middel van een jaarrekening en een eindverslag, dat door de OSF aangeboden wordt aan het
ministerie.
In dit Jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening legt de OSF verantwoording af voor de
besteding van de subsidiegelden voor Scholing, Vomiing en Informatie-uitwisseling.

In 2007 ziet de lijst van deelnemende partijen binnen de OSF er als volgt ult:
1. Fryske Nasjonale Party
2. Leefbaar Zuid-Holland
3. Partij Nieuw Limburg
4. Ouderen Partij Noord-Holland (OPNHA/SP)
5. Brabantse Partij; voorheen Leefbaar Brabant/BOF genoemd
6. Partij voor het Noorden
7. Partij voor Zeeland
8. Gemeentebelangen Friesland
9. Onafhankelijke Partij Drenthe
10. Drents Beiang
11. Drentse Ouderenpartij
12. Gelderiand Lokaal
13. Leefbaar Noord-Holland/Noord Holland Anders
14. Leefbaar Overijssel
15. Mooi Utrecht; in de plaats van van Leefbaar Provincie Utrecht
16. Actief Drenthe

Ledenaantallen:
Per 1.1.2007 zijn 1087 leden geregistreerd die voldoen aan de voorwaarden van de Wet
Subsidiëring Politieke Partijen met betrekking tot het verkrijgen van subsidie.
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De stemverhoudingen zijn op 31 december 2007 als volgt:
BQ de O.S.F. aangesloten pro^nclale partijen
(peildatum 1 november 2007)

aantai zetels in de
Provinciale Staten

Fryske Nasjonale Party
Leefbaar Zuid-Holland
Ouderen Partij Noord-Holland (OPNHA/SP)
Brabantse Partj
Partij Nieuw Umburg
Partij voor Zeeland
Partij voor het Noorden
Gemeentebelangen Friesland
Onafhankelijke Partij Drenthe
Drents Betang
Gelderland Lokaal
Leefbaar Noord-Holland/Noord Holland Anders
Leefbaar Overijssel
Drentse Ouderenpartij
Mooi Utrecht
Actief Drenthe

5
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Sterwaarden binnen de
OSF

745
62B
475
440
240
196
133
97
97
97
78
78
1
1
1
1

Activiteiten in 2007:
In 2007 heeft het dagelijks bestuur zeven keer vergaderd, en het algemeen bestuur drie keer.
Daarnaast hebben er drie algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden.
De belangrijkste gespreksonderwerpen cq. beleidsonderwerpen waren:
- Financiële zaken:
Ook in 2007 zijn de Jaarstukken van het daaraan voorafgaande jaar besproken en vastgesteld.
Tevens heeft kascontrole plaatsgevonden. Ook is de begroting voor 2008 unaniem vastgesteld.
Geregeld zijn de kwartaalreportages van de 2" penningmeester aan de orde geweest, en er zijn
contributiebrieven uitgegaan naar de PPG's.
De projecten voor scholing, vorming, informatie-uitwisseling zijn zowel op financiële merites als
vanuit inhoudelijk perspectief uitvoerig aan de orde geweest, ah/orens besluitvorming heeft
plaatsgevonden.
- Eerste Kamerverkiezingen:
Belangrijke ondenwerp voor de OSF in 2007 waren natuurtijk de Provinciale Statenverkiezingen, en
in het veriengde daarvan de Eerste Kamervertciezingen. Het bestuur heeft het nodige werk verzet
om in zoveel mogelijk provincies aan de verkiezingen voor Provinciale Staten mee te doen.
Dit heeft onder andere geresulteerd in het feit, dat nu ook weer in de Provincie Utrecht een
onafhankelijke groepering in de Staten vertegenwoordigd is.
Bij de Eerste kamerverkiezingen heeft de OSF ruim een zetel binnengehaald, en is Hendrik ten
Hoeve voor een tweede periode voor de OSF als senator benoemd.
Evenals in vorige jaren zijn er vanuit het OSF-bestuur contacten geweest met D66: dit is niet alleen
van belang voor samenwerking in de eerste kamer, het heeft wederom geresulteerd in een
lijstverisinding met D66 bij de eerste kamerverkiezingen.
Pogingen om een tweede zetel binnen te halen door samenwerking met andere partijen hebben
niet het gewenste resultaat gehad.
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- Organisatorische zaken:
In 2007 zijn een aantal t>elangrijke organisatorische zaken aan de orde geweest.
Zo heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij o.a. de puntentoekenning voor de PPG's
aangepast is. Ook is een voorstel voor de vaststelling van een huishoudelijke reglement uitvoerig
besproken; in dit huishoudelijk reglement zijn alle bestaande reglementen binnen de OSF, al dan
niet in aangepaste vorm. opgenomen, daarbij rekening houdend met de richtlijnen van de WSPP.
Er zijn na de Eerste Kamerverkiezingen nieuwe afgevaardigden en plaatsvervangende
afgevaardigden aangewezen voor het OSF-bestuur.
Wat betreft de bestuursfuncties kan meegedeeld worden, dat het OSF afscheid genomen heeft
van 2" penningmeester C. Nouws, die de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd heeft
aan de opzet en uitvoering van een transparant financieel kader voor de OSF.
In de nieuwe constellatie is E.W.J.B.I. Kraak benoemd als voorzitter. W.Lennertz als secretaris, en
J.v.d.Bij als penningmeester.
N.Nieuwenhuizen verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning.
Het technisch beheer van de Website van de OSF is in handen van J. Schouwenaar. De
inhoudelijke inbreng van de website wordt verzorgd door M.van Harten.
- Nieuw wetenschappelijk bureau:
Ook in 2007 is de samenwerking met de Stichting Ir.Marten Bierman, het politiek-wetenschappelijk
instituut van de OSF een belangrijk punt van bespreking geweest. Om meer PPG's te betrekken bij
het beteid van het wetenschappelijk beleid van de OSF te betrekken, en de mogelijkheden tot het
doen van gekwalificeerd wetenschappelijk te verbreden, is besloten tot de opzet van een nieuw
wetenschappelijk bureau. De oprichtingsakte voor dit nieuw wetenschappelijk bureau (WB-OSF)is
eind 2007 notarieel vastgelegd en tegelijkertijd is de samenwerking met het oude wetenschappelijk
bureau opgezegd.
Door het bestuur van het WB-OSF is in 2007 nog gestart met de procedure voor de aanstelling van
een nieuv\/e hoofdredacteur voor het wetenschappelijk tijdschrift van de OSF.
-Tot slot:
Al in 2007 is er binnen de OSF aandacht voor de waterschapsverkiezingen. Er kunnen nu ook
Partijen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, wat ook mogelijkheden biedt voor
provinciaie groeperingen.
De mogelijkheid tot de oprichting van een Jongerenafdeling is binnen de OSF duidelijk aanwezig.
Het bestuur v^l dit graag van de grond krijgen. Aan de voonwaarden die de wet stelt kan worden
voldaan.
Ook ditjaar heeft de OSF de opening van de Staten-Generaal bijgewoond. Daamaast heeft de
OSF deelgenomen aan het Symposium ter viering van het 90-jarig bestaan van de kiesraad, over
fraude en ongewenste beïnvloeding bij verkiezingen.

Het secretariaat:
Het secretariaatswerk wordt gekenmerkt door het verrichten van de ondersteuning van de
bestuurs-en algemene ledenvergaderingen en omvat de volgende werkzaamheden:
• De inhoudelijke vooriDerelding en verslaglegging van de DB, AB en ALV-vergaderingen en het
voorbereiden, kopiëren en verzenden van de vergaderstukken.
• Het opstellen van convocaties en toelichtingen voor vergaderingen.
• Het notuleren van de vergaderingen en het uitwerken daarvan
• Ondersteuning van/participatie in de dagelijkse werkzaamheden van het DB
• Onderhouden van contacten met de PPG's namens het DB
hy
• Toezenden van informatie aan geïnteresseerden
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Eerste kamerfractie:
Oe OSF-fractie houdt kantoor in Friesland en Zwolle. Van daaruit vindt de communicatie met de
aangesloten provinciale statenfracties plaats. Ten behoeve van de onderiinge informatie-en ideeën
uitwisseling geeft de OSF-fractie een Nieuvkrsbrief uit.
N.a.v. een evaluatie binnen het bestuur en de eerste kamerfractie is besloten om de werkwijze van
6e V kamerfractie anders op te zetten. Naast het bestaan van de steunfractie, die een meer open
en algemeen karakter zal krijgen, is er een meeleesgroep in het leven geroepen. Dit is een groep
bestaande uit adviseurs uit eigen kring die zich verdiepen in de dossiers die in de Kamer aan de
orde komen. Met name die ondenArerpen waarvan met elkaar wordt vastgesteld dat ze vanuit OSF
optiek extra aandacht vragen. De meeleesgroep wordt door de fractiemedewerker voorzien van
materiaal uit de dossiers om goed te kunnen adviseren, in te gaan op specifieke vragen en bij te
dragen aan het OSF standpunt. Dit alles voortdurend aansluitend en anticiperend op de Eerste
Kameragenda. De meelezers kunnen regelmatig samenkomen met het kameriid om de algemene
fractielijn of specifieke dossiers ook gezamenlijk te bespreken.
Daamaast zal het Eerste Kameriid meer tijd vrij gaan maken voor direct contact met de provinciale
fracties en besturen. Gedacht wordt om de PPG's ten minste ieder jaar in de eigen provincie te
bezoeken, waarbij op specifieke vragen en wensen kan worden ingegaan, meer duidelijkheid kan
komen over specifieke provinciale situaties en de persoonlijke contacten verbeterd kunnen
worden.

Bestuurssamenstelling:
Het l>estuur van de OSF had op 31 december 2007 de volgende samenstelling
Fryske Nasjonale Party
Leefbaar Zuid-Holland
Ouderen Partij Noord-Holland (OPNHA/SP)
Brabantse Partij
Partij Nieuw Limburg
Partij voor Zeeland
Partij voor het Noorden
Gemeentebelangen Friesland
Onafhankelijke Partij Drenthe
Drents Belang
Geideriand Lokaal
Drentse Ouderenpartij
Actief Drenthe

J. van der Bij
J.Burger
R. Elenbaas
G.Hut
W.Lennertz
E.Kraak
T.J.Zanen
G.Bootsma
N.Nieuwenhuizen
C.KIoos
C.Nouws
T.Schoo
A.Gaasbeek

Projecten;
Een overzicht van de projecten scholing, vomiing en informatie-uitwisseling is toegevoegd op
pagina 6 en 7.

Financieel verslag;
Het financieel verslag over 2007 en de toelichting vormen een apart document.
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1. Onafhankelijke Senaatsfractie -Algemeen bestuur 21-4-07

ONAFHANKELUKE
SENAATS-FRACTIE

Projecten 2 0 0 7 - I e helft - Toelichting
Alle projecten - op twee na - zljn gericht geweest om Informatie en campagnes rond de statenverkiezingen van
afgelopen maart. Alle toegekende bedragen zijn, zoals gebruikelijk, beperkt tot het door het AB vastgestelde budget
voor de betreffende ppg. Waar partijen méér kosten hebben gemaakt, is het mogelijk dat dat in de loop van hetjaar als er meer budget beschikbaar komt -alsnog voor vergoeding in aanmerking komen.
Overzicht projecten per partij
Partij
Fryske Nasjonale Party
Leefbaar Zuid-Holland
Partij Nieuw Limburg
Partij Nieuw Limburg
Ouderen Partij Noord-Holland
Brabantse Partij
Partij voor het Noorden
Partij voor Zeeland
Gemeentebelangen Friesland
Gemeentebelangen Friesland
Gemeentebelangen Friesland
Onafhankelijke Partij Drenthe
Onafhankelijke Partij Drenthe
Drents Belang
Drentse Ouderenpartij
Mooi Utrecht
Gelderland Lokaal
LNH/NHA
Leefbaar Overijssel
;/^tipf;l?renthe

Nummer
FNP65
LZH15
PNL39
PNL40
0PNH4
BP23
PvhN20
PvZ5
GBF21
GBF22
GBF23
OPD30
0PD31
DrBlO
D0P5
t^Ul
GLK23
NHAll
L03
AcDrl

Thema
Verkiezingen
Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland
Cursus Lokale Politiek
Campagne verkiezingen
Statenverkiezingen 7 maart 2007
Scholing en vorming kandidaat statenleden
Verkiezingscampagne
Verkiezingscampagne 2007
Netwerkbijeenkomst
Verkiezingen Campagne
Ledenvergadering
Informatievoorziening en ledenwerving OPD
Informatie Drents Volkslied
Project Verkiezingen
DOP PS2007
Verkiezingscampagne
Verkiezingscampagne
Statenverkiezingen
Verkiezingen
Verkiezingen

Bedrag in €

59.000
15.000
1.000
3.750
10.000
13.000
8.500
8.000
1.450
2.000
900
6.640
4.425
9.290
4.750
4.950
4.500
4.950
3.800
4.300

2. Onafhankelijke Senaatsfractie - Dagelijks bestuur 29-12-07
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Projecten 2007 - 2e helft - Toeiichting
Alle toegekende bedragen zijn, zoals gebruikelijk, beperkt tot het door het AB vastgestelde budget voor de betreffende
ppg. Waar partijen méér kosten hebben gemaakt, is het mogelijk dat dat in de loop van hetjaar - als er meer budget
beschikbaar komt -alsnog voor vergoeding in aanmerking komt.
Overzicht projecten per partij
Partij
Leefbaar Zuid-Holland
Partij voor het Noorden
Gemeentebelangen Friesland
Gemeentebelangen Friesland
Onafhankelijke Partij Drenthe

Nummer
LZH16
PvhN21
GBF24
GBF25
OPD32

Onafhankelijke Partij Drenthe
Gelderiand Lokaal

OPD33
GLK24

CN 27-12-07
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Thema
Lokalos.nl - cms website lokale partijen
Nieuwsbrieven
Ondersteuning informatievoorziening
Promotiewagen voor verkiezingen
Informatievoorziening onafhankelijke politieke
groeperingen
Infobulletin OPD
Training debat en openbaar spreken

Datum
Bedrag
9-10-07
9.520
5-11-07
3.388
30-11-07
900
11-12-07
985
3-12-07
1.135
11-12-07
195
3-12-07
1.500

