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Mededelingen Hoofdbestuur  
 
Jaarverslag secretaris 2014 
 
In 2014 bestond het bestuur uit zeven personen; Pieter Alberda, Jacob Muijs, Rob van der Zee, 
George Lubben, Bert Geurtz, Ans van der Velde en ondergetekende.  
 
Voor de verkiezingen vergaderde het hoofdbestuur iedere maand.  
Net na de desastreuze verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen hebben Pieter 
Alberda, Bert Geurtz en Ans van der Velde hun lidmaatschap bij de partij opgezegd. Ook de 
afdelingen Gouda, Zoetermeer en Tilburg zeiden per direct hun lidmaatschap op. Tilburg had 
wel een zetel behaald bij de verkiezingen maar nam deze mee naar het CDA.  
 
De overgebleven bestuursleden hebben daarna nog zeven keer vergaderd. Er is één 
vergadering geweest met het kenniscentrum ter nabespreking van de verkiezingen en er heeft 
één vergadering plaatsgevonden met de overgebleven fractievoorzitters. 
Op 19 maart 2013 was door de algemene ledenvergadering unaniem aangenomen dat de 
fracties autonoom waren. Nu de gemeenteraadsverkiezingen negatief waren verlopen 
beschuldigde enkele van die fracties, die dus zelf verantwoordelijk waren voor deze voorstellen, 
het hoofdbestuur dus ten onrechte van de negatief verlopen gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Vlak na deze verkiezingen heeft het hoofdbestuur diverse bekende personen benaderd en 
gevraagd om als politiek kopstuk te fungeren. Deze personen stonden niet te trappelen om in 
de voetsporen van Rita te treden. Velen gaven ook op dat de negatieve publiciteit rond de partij 
en Brinkman hiervoor de oorzaak waren. Om toch de publiciteit op te zoeken is Jacob 
aangewezen als politiek woordvoerder.  
 
Het vele vergaderen was ook nodig om de financiën en de ledenadministratie op orde te krijgen 
en vanwege de problemen met het sepa contract met de ABN-AMRO Bank door de invoering 
van de IBAN nummers. Het bestuur had de hoop toen nog voor het eind van het jaar de incasso 
voor de ledenadministratie de deur uit te kunnen doen. Door een fout in de software van de 
bank zelf, bleek dat achteraf niet mogelijk en is dit pas begin januari 2015 gerealiseerd.  
 
Ook bleek in dit jaar rond de verkiezingen dat de TROTS websites regelmatig uit de lucht waren 
en dat verouderde serversoftware en achterstallig serverbeheer hiervoor verantwoordelijk 
waren. Daarop is door het hoofdbestuur enkele uren geavanceerd serverbeheer ingehuurd 
[Dumanis Consulantcy], samen met Taco Scago is er echt alles aan gedaan om de websites in 
de lucht te houden. Taco heeft, overigens vanaf dag één, zijn tijd en hardware gratis en voor 
niets beschikbaar gesteld. Daarna heeft het hoofdbestuur noodgedwongen moeten besluiten 
om een nieuwe website te laten ontwerpen. Nu zijn we nog druk bezig deze voor de afdelingen 
beschikbaar te maken met een enigszins duidelijke en begrijpelijke uitleg erbij voor de 
beheerders van de fracties.  
 
Nog een prioriteit op ons lijstje is alle emailadressen in orde maken; bij het versturen van de 
uitnodiging van de algemene ledenvergadering en de vier nieuwsbrieven per jaar krijgen we 
veel meldingen van mails die retour komen.  
 
 
Met Trotse groet, 
 
Hoofdbestuur Trots op Nederland (TROTS)  
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Nieuwe website 
De website www.trotsopnederland.com vertoonde regelmatig grote problemen, zie ook 
hierboven. Daarnaast was er behoefte aan een website met een kortere en daardoor 
makkelijker te communiceren webadres. Inmiddels is er dus een nieuwe site die verder wordt 
uitgebouwd: www.trotsnl.nl 
 
 
 
Mededelingen Politieke Commissie 
Er is een politieke commissie gevormd welke bestaat uit Sander van den Raadt (voorzitter 
gemeenteraadsfractie Haarlem) en Marcel Vink (gedelegeerd lid hoofdbestuur, contactpersoon 
regio Eiland IJsselmonde en voormalig lijsttrekker waterschapsverkiezingen).  
 
Sander van den Raadt heeft inmiddels, naast zijn reguliere raadswerk, Ewald Engelen en 
Thierry Baudet gevraagd te komen spreken. Wij zijn nog in afwachting van een reactie. 
Daarnaast probeert hij uiteraard als raadslid onze partij bij zoveel mogelijk mensen onder de 
aandacht te brengen. Voor meer informatie: www.trotshaarlem.nl 
 
Marcel Vink is na de verkiezingsstrijd Waterschap Hollandse Delta uiteraard doorgegaan met 
campagne voeren. Hierbij richt zich hij nu op de regio Eiland IJsselmonde, omdat dit beter te 
organiseren is. 
Voor meer informatie: waterschaphd.trotsnl.nl (zonder “www”). 
 
 
 
Ingezonden stukken 
Bijgaand stuk is ingezonden door Jacob Muijs: 

 
Burger dupe van de oogkleppen: 
De Europese Commissie maakte midden 
vorig jaar bekend dat het bijna vier miljard 
euro heeft vrijgemaakt voor het nieuwe 
Europese fonds 'voor hulp aan de meest 
behoeftigen', FEAD. Alle 28 EU-lidstaten 
krijgen een deel om de komende zeven jaar 
uit te geven aan armoedebestrijding. In de 
EU zouden 50 miljoen burgers onvoldoende 
inkomsten hebben voor basale 
levensbehoeften als eten en kleding. Er zijn 
4,1 miljoen daklozen. Het fonds van 3,8 
miljard euro moet helpen de Europese 

doelstelling te halen van 20 miljoen armen minder in 2020. 
 
Nationale aangelegenheid: 
Voorgaande jaren wilde Nederland geen gebruikmaken van dit geld uit Brussel voor hulp 
aan armen, omdat het kabinet armoedebestrijding een nationale aangelegenheid vindt en niets 
ziet in het rondpompen van geld door de lidstaten van de Europese Unie. Ook is het geen 
voorstander van voedselhulp door de overheid, omdat dat geen bijdrage levert aan 
armoedebestrijding. Daarom liet het kabinet de afgelopen jaren miljoenen euro's uit Brussel 
onbenut aan zich voorbij gaan, ten koste van de hulpbehoevende Nederlander, die bedoeld 
waren voor het verstrekken van voedsel aan arme EU-burgers. Gelukkig zijn de oogkleppen 
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van het beste jongetje van de EU klas, genaamd Nederland, nu af en worden de miljoenen nu 
wel geaccepteerd! 
De meeste andere EU-landen, zoals België, Frankrijk, Polen en Griekenland gaven de 
afgelopen jaren wél tientallen miljoenen Brusselse euro’s uit aan voedsel voor inwoners op of 
onder de armoedegrens alleen Nederland accepteerde deze miljoenen euro's niet! 
Opvallend is dat Nederland, met Luxemburg, Denemarken en Engeland, het geringste 
bedrag krijgt. België bijvoorbeeld ontvangt 65,5 miljoen, Frankrijk 443 miljoen en Griekenland 
249 miljoen. Het bedrag is onder andere afgestemd op het aantal armen per land. 
'Wij delen het standpunt dat voedsel uitdelen de armoede niet helpt bestrijden. Maar we leven 
in dit land met het feit dat tienduizenden burgers honger hebben. Veel gezinnen leven een hele 
week van een pakket van de Voedselbank dat voorziet in twee dagen voeding. Kinderen gaan 
zonder eten naar school. Wij begrijpen niet waarom het kabinet nog steeds het beste kind van 
de EU klas wil blijven spelen en niet tijdelijk kan bijspringen en een deel van het nieuwe EU-
geld hieraan besteedt in voorgaande jaren.' 
'Geef niet alleen een vis, maar ook een hengel; dat is ons motto' Foto: John Melskens 
TROTS op Nederland 
 
 
Ons Kenniscentrum heeft het volgende artikel op onze website laten plaatsen: 
Een minimale kiesdrempel voor kleine partijen is zeer ondemocratisch, want hoe begin je dan 
een nieuwe beweging. Ooit zijn alle partijen begonnen met één zetel. Als we een kiesdrempel 
van 5% zouden hebben was D66 er nu niet meer geweest, want die had een aantal jaren 
geleden, voordat Pechthold lijsttrekker werd, slechts 3 zetels, dat is onder deze limiet. Die 5% is 
te beperkend. Toch is het onwenselijk dat er steeds maar meer eenmansfracties komen.  
 
Helaas komt het vaak voor dat een lid van het parlement meent op zich zelf te moeten gaan of 
dat het lid uit de fractie wordt gezet. De wet zegt dat een parlementslid is gekozen op eigen 
naam. De stem is dus niet aan een partij toegekend. Zo kennen we vele voorbeelden van 
mensen die uit een fractie gestapt zijn, G. Wilders en R. Verdonk en recent J. Houwers uit de 
VVD. Ook andere partijen hebben er last van, zoals in 2014 de twee allochtone Nederlanders 
uit de PvdA. 
 
Vele kandidaten komen niet op eigen kracht in parlement of provinciale staten of 
gemeenteraad, maar die krijgen hun zetel van het overschot aan stemmen op de nummer één 
van een lijst. Dat zijn dus stemmen op iemand anders van de partij en niet op de kandidaat. Het 
is dan ook vreemd dat wanneer deze mensen de fractie verlaten zij hun zetel mogen 
meenemen, want het was geen stem op hen. 
 
Zou het niet logischer en eerlijker zijn wanneer een lid een fractie verlaat hij of zij alleen dan zijn 
zetel mag meenemen als die verkregen is door eigen stemmen, dus met minimaal het aantal 
stemmen van de kiesdeler. Als de persoon minder stemmen heeft dan de kiesdeler vervalt de 
zetel aan de fractie via wie de zetel verkregen was, dat is toch logisch. 
 
In het geval van R. Verdonk was zij goed voor 9 van de 22 zetels van de VVD en mag ze dus bij 
vertrek haar zetel meenemen, maar in het geval van J. Houwers is dat niet zo en zou hij zijn 
zetel moeten inleveren bij de VVD. Dat is een betere vorm van democratische 
vertegenwoordiging dan het huidige systeem waar versplintering en eigenbelang een grote rol 
speelt. Laten we hopen dat de huidige politiek hier op inspeelt door wijziging van de kieswet. 
 
Harry G Bakker 
Kenniscentrum Trots op NL 
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Een nieuwe mogelijkheid op onze website is het aanleveren van columns. 
Hierbij geldt het volgende:  
Een column is precies dat, dus de visie van één persoon. Om geplaatst te worden dient deze 
wel te getuigen van goede smaak en fatsoen en mogen ze niet in strijd zijn met het 
gedachtengoed van Trots en de wet, e.e.a. ter beoordeling van KC en HB. Evenwel hoeven 
deze artikelen, in tegenstelling tot de artikelen van ons Kenniscentrum 
(Wetenschappelijkbureau), geen landelijk beleid te zijn. Andere leden of afdelingen kunnen dus 
een geheel andere visie hebben. 
 
Een goed voorbeeld hiervan is aangeleverd door onze fractie Haarlem. 
 
TROTS Haarlem steunt valk-drone idee tegen meeuwenoverlast 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haarlem, 2 maart 2015 
 
Een burgerinitiatief bekeek deze week of de meeuwenoverlast in Haarlem verminderd kan 
worden met de inzet van een zogenaamde ‘valk-drone’. Dit is een normale drone, maar nu met 
een luidspreker eronder die de geluiden van een valk laat horen ter afschrikking. 
 
De heren Dittrich en Jordaan, beiden uit gebieden in Haarlem (resp. Noord en Oost) waar 
meeuwenoverlast ervaren wordt, vinden dat naast de nu gebruikelijke methoden misschien ook 
eens bekeken kan worden of inzet van een ‘valk-drone’ kan helpen. TROTS Haarlem vindt dit 
een prima initiatief en zal aan de wethouder vragen of een pilot gestart kan worden en de 
eventueel benodigde vergunningen afgegeven kunnen worden. Niet alleen kan de drone met 
valkgeluid de meeuwen afschrikken, maar kan ook door zijn helikopterview nesten in kaart 
brengen. Dit voorkomt dat ambtenaren of bewoners halsbrekende toeren moeten uithalen om 
op het dak te klimmen en bespaart zo kosten en voorkomt mogelijke ongelukken. 
 
De meeuw is een landelijk beschermde vogel en afschieten mag dus niet. Uit het digipanel 
onderzoek van de gemeente Haarlem van november 2014 blijkt echter toch dat 26% van de 
deelnemers die een suggestie doen pleiten voor afschieten, vergiftiging of sterilisatie. “ Voordat 
bewoners echt op zoek gaan naar onwettige middelen uit een begrijpelijke pure frustratie, lijkt 
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het mij een uitstekend idee om de inzet van deze meer diervriendelijke ‘valk-drone’ te 
onderzoeken” aldus TROTS Haarlem raadslid Sander van den Raadt. 
 
Ook zal er, nu het seizoen gaat starten strenger, gehandhaafd moeten worden op de al 
bekende maatregelen ter voorkoming van meeuwenoverlast. Zoals het niet te vroeg 
buitenzetten van vuilniszakken of zakken naast de ondergrondse containers plaatsen. Meer 
handhaving is sowieso een kernpunt van TROTS Haarlem en de boetes mogen ook 
verdubbelen. De ervaren overlast van bewoners moet serieus genomen worden. 
 
Sander van den Raadt 
Fractievoorzitter 
TROTS Haarlem 
 
 
 

Facebook 
 
Zoals bij de meesten van u bekend hebben wij een facebook-pagina welke wordt verzorgd door 
Jacob Muijs. Hierbij een afbeelding van onze officiële Facebook pagina. 
 

 



 

 Pagina 7 - 7 

Waterschapsverkiezingen 
Trots op Nederland heeft meegedaan met de Waterschapsverkiezingen in het Waterschap 
Hollandse Delta. Het gebied bestrijkt het zuiden van de provincie Zuid-Holland, waaronder een 
deel van Rotterdam. 
 

Onze partij was tegenover de 10 andere  
deelnemende partijen driemaal in het 
nadeel. 
 
Ten eerste was ons totale budget slechts 
EUR 1.500,--. Dus waren advertenties en 
radio spots niet mogelijk. 
(Overigens is dit geld niet uit de partijkas 
gegaan, maar door ondergetekende zelf 
betaald.) 
 
Verder was ons team van campagne           
vrijwilligers beperkt. 

 
Het derde nadeel is een gevolg van de keuze die ondergetekende heeft gemaakt. Ik vond dat 
het belangrijk was dat de mensen op de kieslijst elkaar goed zouden kennen en een hecht team 
zouden vormen. De mensen die ik vanuit het hoofdbestuur kreeg aangereikt kende ik 
onvoldoende. Ook vond ik dat zij mij onvoldoende kenden. Dus was er naar mijn mening geen 
sprake van een voldoende gevormd team. 
Op basis hiervan heb ik de beslissing genomen om alleen op de lijst te gaan staan. Hierbij 
beseffend dat dit stemmen zou kosten. 
 
Hoewel onze campagne noodgedwongen kleinschalig was, hebben wij toch 2,5 procent van de 
stemmen gehaald. Niet genoeg voor een zetel in het ´waterschapsparlement´, maar in mijn 
woonplaats Ridderkerk, waar nauwelijks campagne kon worden gevoerd, haalde onze partij 3,4 
procent. Precies genoeg voor een zetel in de gemeenteraad. 
In Nissewaard ook 3,4%, maar de gemeenteraad in die gemeente is groter. Dus daar ruim 1, 
mogelijk 2 zetels. 
Ook een zeer grote kans op een zetel in Dordrecht.  
 
Natuurlijk voert onze partij altijd campagne. Zie: waterschaphd.trotsnl.nl (zonder ´www´) 
 
Marcel Vink, 
gedelegeerd lid Landelijk Hoofdbestuur, 
lid Politieke Commissie & 
(voormalig) lijsttrekker waterschapsverkiezingen Hollandse Delta. 
 
 
 


