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Verkiezingsbijeenkomst AWP 
AWP op weg naar de verkiezingen voor waterschappen en provincies 

 
Zaterdag 12 november 2022 

 

Veenweiden Innovatiecentrum 
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld 

 
 

AGENDA 
 
 
09:30  Inloop  
  Ontvangst met koffie en thee. Elkaar weerzien en bijpraten. 
 
10:00 Welkom (Fokke van Zeijl – Voorzitter) 
  
10:05 Prof. Herman Havekes  

bijzonder hoogleraar Publieke Organisatie van het Waterbeheer: over 
grondwater, grondwaterbeheer, waterschappen en provincies. 

 

10:50 Pauze 
 
11:00  Marlou Duchâteau  

Bestuurslid van de Jonge Klimaatbeweging: over hoe de inbreng van jongeren 
in het klimaatdebat ook in waterschappen en provincies kan worden gehoord.  

 
11:45 Landelijke campagnestrategie & social media (Hans Middendorp)  

De AWP wil uitstralen dat we een serieuze landelijke partij zijn voor de 
regionale verkiezingen, met één partijprogramma, één logo en één 
verkiezingsslogan. Sociale media vormen de hoofdmoot van de landelijke 
campagne. Regionaal gaat het om zichtbaarheid: in de lokale media en op 
straat. 
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12:30  Lunch 
Voor het lunchbuffet vragen we een bijdrage, namelijk € 12,50 p.p. 
Wij vragen u dit bedrag voor 10 november over te maken naar 
NL77RABO0141085363 t.n.v. AWP of te betalen via: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IOg94VEPQHG_KjoZCt2wAA   

  Geef uw dieetwensen ook voor 10 november door! 
 
13:30  AWP-ambities, kieslijsten en AWP-procedure (Fokke van Zeijl – Voorzitter) 

De AWP is een landelijke partij met serieuze ambities. Daarbij hoort een 
serieuze kieslijst, die op transparante wijze is samengesteld en die wordt 
goedgekeurd door de leden en door het AWP-hoofdbestuur. Voor nieuwe 
afdelingen: over kieskringen en ondersteuningsverklaringen. 

 
14:00 Verkiezingsuitgaven (Fred Sanders – Penningmeester) 

Landelijke promotie AWP via Facebook en Google Ads. Ook verkiezingsposters 
zullen landelijk worden aangeleverd. Lokale flyers: format volgt (voorkant: 
foto en eigen tekst, achterkant: poster). Aftrekbaarheid verkiezingskosten.  

Begroting is bijgevoegd, vragen graag vooraf aanleveren via de secretaris. 
 

14:30  Stand van zaken afdelingen (Marina Eckhardt - Secretaris) 

Waar staat elke afdeling in het proces? Is er al een kandidatencommissie 
aangesteld? Niet-verkiesbare plaatsen zijn belangrijk als ‘ambassadeur’ voor 
de AWP. Lange kieslijsten krijgen gemiddeld genomen meer stemmen dan 
kortere lijsten.  

 
15:00 Sluiting 
 
 

Bestel nu uw AWP-paraplu voor slechts € 10,- via 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=mwYvEIu0QWiwiyM_KUMWvQ  

en ontvang deze op 12 november. 
 

 

Graag zie ik u op 12 november 2022! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Marina Eckhardt 
 

Secretaris AWP 
 
 

11 februari 2023 

Landelijke aftrap van de verkiezingen 
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