Jaarverslag 2007
Algemeen
In 2007 is het partijbureau verder opgebouwd en de personele bezetting uitgebreid.
Het partijbureau is verhuisd van het gesponsorde hotelappartement aan de ’s Gravelandse Veer naar
een ruimere, doch zeer voordelige locatie in de Beurs van Berlage aan de Oudebrugsteeg in
Amsterdam.
Het afgelopen jaar is vanuit het partijbureau onder andere de verkiezingscampagne gecoördineerd
voor de provinciale staten. Veel energie is gestoken in het stroomlijnen van de publieksvoorlichting
via e-mail en de website. Ook zijn er ondersteunende activiteiten voor de werkgroepen en
Statenleden georganiseerd, zoals scholingsbijeenkomsten, trainingen en overlegbijeenkomsten. De
ledenservice en ledenwervingsactiviteiten zijn vanuit het partijbureau uitgevoerd.
Bestuur
Het bestuur van de Partij voor de Dieren bestond in 2007 uit: Marianne Thieme (voorzitter), Ton
Dekker (vice-voorzitter), Peter Boogaard (secretaris) en Lieke Keller (algemeen bestuurslid). De
functie van penningmeester was vacant evenals de functie voor twee algemene bestuursleden.
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 11 maal in vergadering bijeen. De vergaderingen vonden
hoofdzakelijk plaats op het partijbureau.
Verkiezingscampagne Provinciale Staten
In 2007 is de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten georganiseerd en gecoördineerd vanuit
het partijbureau. Posters, flyers, stickers en balonnen werden in het land verspreid. Het provinciale
verkiezingsprogramma is gedrukt en verstuurd naar de provinciale werkgroepen. Ook zijn er
radiospotjes ontwikkeld en via een mediabureau is de uitzending hiervan geregeld.
Voor de nummers één en twee op de provinciale kandidatenlijsten is een aantal bijeenkomsten
georganiseerd om hen te ondersteunen op het gebied van inhoudelijke programmapunten uit het
verkiezingsprogramma en om hen te begeleiden bij de woordvoering in de media.
Eerste Kamer verkiezing
Voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer is met goedkeuring van het congres een
lijstverbinding aangegaan. Een lijstverbinding vergroot de kans op een restzetel.
De lijstverbinding voor de Eerste Kamer is gesloten met GroenLinks op 27 april 2007 ten kantore van
de Kiesraad in Den Haag, om 16:45 uur, 15 minuten voor de deadline.
Niko Koffeman is gekozen als lid namens de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Door een
stemfout van een Groenlinks afgevaardigde in Noord-Holland liepen we helaas een anders zekere
tweede zetel in de Eerste kamer mis.
Publieksvoorlichting
Website
De website van de Partij voor de Dieren is het belangrijkste informatiemiddel zowel voor de leden
als voor het bredere publiek. De site informeert over het werk van de fractie in Den Haag en over
de activiteiten van het partijbureau. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de site informatiever en
actueler te maken, met name over de gestelde Kamervragen, ingediende moties en debatbijdragen.
Het gemiddelde aantal bezoekers was in 2007 1567 unieke bezoekers per dag.
Zendtijd politieke partijen
Zowel op radio als tv hebben we als Partij voor de Dieren uitzendtijd in het kader van de Zendtijd
Politieke Partijen tot onze beschikking. Daarvoor is een televisiefilmpje ontwikkeld met als doel alle

mensen die op ons gestemd hebben te laten zien wat onze rol is en waar zij als stemmer een
bijdrage aan hebben geleverd.
E-mail
Zowel op het partijbureau als op de fractie komen zeer veel en zeer diverse vragen binnen, meestal
via e-mail, soms ook telefonisch. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het zorgvuldig beantwoorden
van de vragen met als doel het publiek en de leden duidelijk te maken waar de partij voor staat en
hen te binden.
Leden
In de verslagperiode is eenmaal een congres gehouden op 1 april. De hoofdpunten van de agenda
waren de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer en de jaarstukken over 2006. Ton Dekker werd
tijdens het congres herkozen als vice-voorzitter.
In dit congres zijn de bestuursvacatures van penningmeester en algemeen bestuurslid
gecommuniceerd naar de leden.
Het congres vond plaats in congrescentrum de Reehorst in Ede, er waren ruim 300 congressanten.
In 2007 is de communicatie met de leden verder gestroomlijnd. De leden worden eenmaal per
maand via een e-mail nieuwsbrief geïnformeerd over actuele zaken. De leden die geen beschikking
hebben over e-mail krijgen eenmaal per kwartaal een gedrukte nieuwsbrief, de Koerant,
toegestuurd.
Ledenadministratie
Op het partijbureau wordt ook de ledenadministratie gevoerd.
In 2007 is veel energie gestoken in het binden van de leden. Een call center heeft leden nagebeld
die sinds 2004 en 2005 geen contributie meer hadden betaald. Ook is eind 2007 een lid werft lid
actie uitgevoerd die 400 nieuwe leden heeft opgeleverd.
In het kader van het binden van de leden is in december een mailing gestuurd naar de leden met als
kadootje een set kaarten voor de feestdagen.
Per 1 januari 2008 heeft de Partij voor de Dieren 6.972 leden. Hiervan zijn 67 leden voor het leven.
De jaarrekening meldt een totaal aantal leden op 1 januari 2008 van 6.753. De discrepantie tussen
deze 2 aantallen zit in het feit dat 219 leden niet meegeteld konden worden in de door de
accountant goedgekeurde jaarrekening omdat deze leden niet tijdig hun lidmaatschapsgeld hadden
betaald. Hiermee voldeden zij niet aan de door de overheid gestelde eisen in het kader van de Wet
subsidiëring politieke partijen.
In 2007 zijn 1651 nieuwe leden geworven en 1049 opzeggingen/niet-betalers verwerkt. De
opschoning van het bestand heeft vooral betrekking op leden die via het call center zijn benaderd
en al lange tijd niets meer van zich hadden laten horen. Vaak is er geen opgaaf van reden, maar
redenen die opgegeven worden voor opzeggen zijn divers; financiële situatie, dat we ons niet alleen
over dieren(welzijn) uitlaten, dat we teveel of te weinig doen.
Werkgroepen
In het land zijn 14 werkgroepen actief. Grotendeels op provinciaal niveau. In Noord- Holland en
Zuid-Holland zijn twee werkgroepen. In Noord-Holland de werkgroep Haarlem en de werkgroep
Amsterdam. In Zuid-Holland de werkgroepen Zuid-Holland Noord (Den Haag) en Zuid-Holland Zuid
(Rotterdam). De activiteiten van de werkgroepen zijn gericht op ledenbinding en ledenwerving en
het profileren van de partij in het werkgebied.

In 2007 zijn diverse activiteiten aangeboden aan de werkgroepen, waaronder een themadag
circusdieren bij stichting AAP, een workshop woordvoering en excursies naar de Veluwe.
Ook zijn in 2007 de werkgroepvoorzitters tweemaal in vergadering bijeen geweest. In deze
bijeenkomsten zijn de wensen besproken die leven bij de werkgroepen en is aangegeven wat de
taken zijn van de werkgroepen. Hieraan wordt in 2008 verder gewerkt.
Povinciale Staten
Op 4 maart vonden de verkiezingen plaats voor de provinciale staten. In 8 provincies werden in
totaal 9 Statenleden gekozen van de Partij voor de Dieren. In Noord-Holland 2, Flevoland 1,
Groningen 1, Gelderland 1, Limburg 1, Noord-Brabant 1, Utrecht 1, Zuid-Holland 1.
Vanuit het partijbureau zijn voor de Statenleden/Statenfracties in 2007 zes bijeenkomsten
georganiseerd. Doel van dit overleg is het uitwisselen van ervaringen en expertise-ontwikkeling.
Marianne Thieme is geregeld aanwezig voor afstemming van landelijk en provinciaal beleid. Externe
deskundigen worden uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over een provinciaal
beleidsthema op het gebied van dieren, natuur of milieu.
Beroepscommissie
De beroepscommissie heeft in 2007 één zaak behandeld. Het betrof een zaak van een persoon die
volgens de partij niet voldeed aan de voorwaarden voor het lidmaatschap. De persoon die zich had
opgegeven voor het lidmaatschap is tegen de afwijzing in beroep gegaan. De uitspraak van de
beroepscommissie bevestigde de afwijzing en de commissie heeft het beroep afgewezen.
Nicolaas G. Pierson
Een bijzondere vermelding verdient het overlijden van Nicolaas Pierson. De heer Pierson heeft als
één van de belangrijke sponsoren het de partij mogelijk gemaakt door te breken.
Op 12 augustus 2007 overleed hij op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was al
langere tijd ziek.
Marianne Thieme en Esther Ouwehand waren aanwezig op de begrafenis.
Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation, is
naar hem vernoemd.
Amsterdam, mei 2008

