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Op 17 maart 2021 zullen de Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden.
De Vrijzinnige Partij heeft een Kerngroep Verkiezingen 2021 ingesteld om deelname aan
deze verkiezingen voor te bereiden.
Vrijheid om vrij te zijn
De eerste stap was het opstellen en met de leden bespreken van het Manifest "Vrijheid om
vrij te kunnen zijn". Daarin staan onze kernwaarden en thematische standpunten. Op de
website is dit document te vinden.
Swarming
Tweede stap is het voorbereiden van de opbouw en uitbouw van de VP. In de vorige
nieuwsbrief is aangegeven dat we dat via swarming gaan doen. Daarvoor wordt de website
aangepast en de organisatie opgezet.
Inventariseren mensen kandidatenlijst
De derde stap is het inventariseren of er voldoende mensen zijn die voor de VP op de
kandidatenlijst zouden willen staan. Hieronder staat de oproep daartoe.
Verkiezingsprogramma
Een vierde stap is het opstellen van het verkiezingsprogramma. Dit verkiezingsprogramma
zal een uitwerking en aanvulling zijn op het manifest Vrijheid om vrij te kunnen zijn. Heb je
belangstelling op mee te denken en schrijven aan dit verkiezingsprogramma, laat dat dan
weten door een mailtje te sturen naar contact@vrijzinnigepartij.nl

Campagneorganisatie
De voorbereidingen vinden plaats aan de hand van een draaiboek en een plan voor opbouw
VP. Daarin staan de vele zaken die geregeld moeten worden. Het draaiboek wordt
momenteel uitgewerkt.

Tot slot wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de verkiezingen in te gaan met
samenwerkingspartners. Tijdens de bijeenkomst van 4 juli hoopt de Kerngroep Verkiezingen
daar de leden over te kunnen raadplegen.

Inventarisatie mensen voor de kandidatenlijst
Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen, zullen uiteraard voldoende
mensen bereid moeten zijn om beschikbaar te zijn voor de kandidatenlijst. Voor
dat overgegaan wordt tot een formele kandidaatstellingsprocedure peilt als
tussenstap het VP bestuur wie belangstelling heeft. Iedereen die zich kan vinden in
de VP-kernwaarden "Vrijheid om vrij te kunnen zijn" wordt uitgenodigd te laten
weten of je beschikbaar bent voor een kandidatenlijst. Ook kun je bij andere
mensen onderzoeken of zij belangstelling hebben en hen voorstellen.

Belangstelling? Stuur een mailtje naar contact@vrijzinnigepartij.nl.

Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd om zaterdag 4 juli tijdens de VPbijeenkomst aanwezig te zijn om over de kandidaatstellingsprocedure en alle
andere onderwerpen met betrekking tot de verkiezingen 2021 te overleggen.

VP Meet Us
Onafhankelijke mensen ontmoeten de Vrijzinnige Partij.
Op zaterdag 4 juli van 10.00 uur tot 13.00 uur wordt een bijzondere bijeenkomst
georganiseerd rond het het thema "Zal de VP mee doen aan de TK-verkiezingen 2021?"

Met het VP-manifest "Vrijheid om vrij te kunnen zijn" is een stevige basis gelegd om de eigen
progressief vrijzinnig liberale inzet een keuze voor een kiezers te laten zijn. Maar om
verkiezingsresultaat te behalen is meer nodig dan goede kernwaarden. Een
verkiezingsprogramma, speerpunten, mediastrategie, goede kandidaat-Kamerleden en nog
veel meer is nodig. Ervaren deskundigen zijn uitgenodigd om met VP-leden en VPbelangstellenden het traject naar 17 maart 2021 te bespreken.

De vergaderlocatie voor de bijeenkomst zal in de omgeving Amersfoort zijn. De exacte door
ons te reserveren ruimte is afhankelijk van het aantal deelnemers. Omdat we de regels voor
het beheersen van de coronacrisis in acht nemen, wordt de locatie op het aantal
aanmeldingen afgestemd. Zo voorkomen we dat we of met teveel mensen in een te kleine
ruimte zitten of dat we een veel te grote ruimte huren. Het is anders dan anders, maar het is
even niet anders.

Meld je dus zo snel mogelijk aan dat je zult komen. En wel uiterlijk 28 juni. Daarna kan de
vergaderlocatie geregeld worden. Iedereen wordt dan geïnformeerd waar de VP bijeen komt.

Aanmelding
voor de zaterdagochtendbijeenkomst kan door een mailtje te sturen naar
contact@vrijzinnigepartij.nl

Lid worden? Mee doen?
Ga naar ons nieuwe formulier om mee te doen.

"Laat het 1,5 meter-afstand-advies vooral een gedragsregel zijn en geen
regel die bij overtreding leidt tot strafrechtelijke boetes."
Daarover heeft Norbert Klein een opiniestuk op de opiniepagina's
"Vrijplaats" op de VP-website en "Joop" bij BNNVARA geschreven.

Agenda

zaterdagochtend 4 juli VP Meet Us bijeenkomst Amersfoort

