Activiteitenplan Partij voor de Dieren 2019
In deze vooruitblik richten we ons op de hoofdlijnen van activiteiten en beleid voor 2019. 2019 zal in het teken
staan van de verschillende verkiezingen die in de eerste helft van het jaar plaatsvinden. Ook zullen we onze
inzet richten op het interesseren in en opleiden voor politieke en bestuurlijke functies van onze leden.
Dankzij het enthousiasme, de inzet en grote betrokkenheid van onze leden kunnen we ons ook het komende
jaar hard blijven maken voor dieren, natuur en milieu.

1. Betrekken leden
Opleiding kader
In 2019 willen we extra inzetten op het opleiden van jongeren om hen voor te bereiden op een rol in onze
partij als vertegenwoordiger of als (afdelings)bestuurder.
Nieuwe vertegenwoordigers zullen enkele cursusdagen aangeboden krijgen om hen op weg te helpen in hun
nieuwe rol.
Het partijbureau organiseert daarnaast cursussen om vertegenwoordigers, afdelingen en werkgroepen het
optimale resultaat uit sociale media te laten halen.
Congressen
Er wordt in 2019 in ieder geval een voorjaarscongres gehouden waarop de jaarstukken worden voorgelegd en
het Europese verkiezingsprogramma zal worden vastgesteld.
Een congres is daarnaast een goede gelegenheid voor leden om elkaar te ontmoeten en voor inhoudelijke
verdieping.
Ondersteuning politieke ambtsdragers
Het partijbureau faciliteert overleg tussen vertegenwoordigers van onze partij. Dit is nuttig om dossiers op
elkaar af te stemmen en om ervaringen te delen. Ook het komende jaar spelen we in op de behoefte die
hieraan bestaat. Het partijbureau vervult de rol van vraagbaak en verwijst waar nodig door naar een andere
geleding binnen de partij.
College van advies
Het college van advies bestaat uit een twintigtal leden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
partijbestuur over onderwerpen die van belang zijn voor de partij als vereniging of over politiek-inhoudelijke
zaken. In 2019 worden in ieder geval twee bijeenkomsten georganiseerd.

2. Betrekken leden en niet-leden
Afdelingen
De activiteiten van de afdelingen zijn in 2019 gericht op het werven van nieuwe leden, op het versterken van
de ledenbinding, op politieke vorming van leden en op het ondersteunen van de fractie(s) in Provinciale Staten,
Waterschappen en gemeenteraden. Daartoe organiseren afdelingen onder meer filmvoorstellingen,
scoutingbijeenkomsten en - in samenwerking met zittende vertegenwoordigers – oriëntatiebijeenkomsten
voor geïnteresseerden.
De organisatie en activiteiten van een lokale werkgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van het
afdelingsbestuur.

Werkgroepen
In de provincies waar we nog geen afdeling hebben gevormd, werken we met een werkgroep die bestaat uit
een groep actieve leden. Een werkgroep kan, in nauwe afstemming en samenwerking met het partijbureau,
activiteiten organiseren in hun provincie gericht op ledenwerving en ledenbinding. Daarnaast kan een
werkgroep voorbereidende activiteiten organiseren om de interesse in deelname aan verkiezingen te
inventariseren.

De mogelijkheden voor het vormen van nieuwe afdelingen met een gekozen bestuur worden onderzocht.
Contact met de kiezer
Sociale media zijn voor onze partij een belangrijk communicatiemiddel om onze achterban te bereiken.
Sociale media
Wij zetten sociale media in met als doel de mogelijkheden tot rechtstreekse contactmomenten te
vergroten – zowel met leden, als met de veel bredere groep van (potentiële) kiezers.
Daarnaast zetten we sociale media in om het maatschappelijk debat over onze kernthema's aan te
zwengelen, snel en effectief in te haken op actuele kwesties en onze acties onder de aandacht te
brengen. Voor onze vertegenwoordigers en afdelingen zijn ze nuttig om zich te profileren en contact
met de achterban te onderhouden.
2019 zal de eerste helft van het jaar vooral in het teken staan van verkiezingen (provincie,
waterschappen, Europees parlement en Eerste Kamer). Ook onze sociale media zullen zich richten op
de verkiezingen.
Voorlichting en acties
In 2019 worden de mogelijkheden van de in 2018 ontwikkelde nieuwe website verder uitgenut. De
website is opgebouwd rond onze standpunten, deze zullen constant geactualiseerd en aangevuld
worden, zodat we goed vindbaar zijn en zoveel mogelijk mensen kunnen informeren.
Vier keer per jaar verschijnt de gedrukte nieuwsbrief met nieuws over onze activiteiten. Deze
nieuwsbrief wordt aan leden gestuurd die niet beschikken over internet. Daarnaast kunnen afdelingen
en werkgroepen de nieuwsbrief verspreiden via stands.
De e-mailnieuwsbrief wordt een keer in de drie weken gestuurd naar leden en abonnees. In deze
nieuwsbrief besteden we aandacht aan onze activiteiten en resultaten.

Ledenwerving en ledenbinding
Naast al eerder genoemde activiteiten, zullen we ook rondleidingen organiseren in de Tweede Kamer, met een
bezoek aan onze fractie. In onze natuur in Daarle worden natuurwerkdagen georganiseerd om te snoeien en
gemaaid gras op te ruimen.
Verder dragen themabijeenkomsten van ons wetenschappelijk bureau, de NGPF, bij aan ledenbinding en
inhoudelijke verdieping. Afdelingen en werkgroepen organiseren filmvertoningen en lezingen over onze
kernthema’s voor leden en hun introducés.
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