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Het activiteitenplan van het partijbestuur van de Vereniging BoerBurgerBeweging BBB 
over het jaar 2022 is een overzicht van de concrete acties welke het partijbestuur van 
plan is uit te voeren. 

 
Tezamen met het jaarverslag is dit activiteitenplan onderdeel van de jaarstukken. Het 
activiteitenplan wordt jaarlijks in de maand oktober opgesteld en waar nodig in de loop 
van het jaar aangepast aan de actualiteit. 

 
Met de in dit plan opgesomde activiteiten wil het partijbestuur uitvoering geven aan haar 
missie en het meest actuele verkiezingsprogramma. Het activiteitenplan is de 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur en gaat over de activiteiten van dit 
partijbestuur. De activiteiten van de fractie in de Tweede Kamer vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van de vereniging. Wel is er periodiek overleg met de fractie 
omdat we beiden werken vanuit dezelfde missie en verkiezingsprogramma. Vanwege de 
financieringsspelregels wordt een strikte scheiding gehanteerd tussen verenigings- en 
fractieactiviteiten. 

 
BESTUUR 

 
Er wordt tweewekelijks vergaderd door het partijbestuur. BBB is een partij in opbouw en 
dat vraagt grote inspanning van de bestuursleden om de vereniging verder uit te 
bouwen en te professionaliseren. Besluiten die geen toestemming vragen van de leden 
worden per e-mailnieuwsbrief, via website en socials aan de leden gecommuniceerd. 

 
Ook het bestuur wil en zal zich verder ontwikkelen en laat zich hierin begeleiden, trainen 
en adviseren door externe adviseurs. 

 
In april wordt het Jaarverslag over het afgelopen jaar opgeleverd met inbegrip van de 
jaarrekening en het verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring. Deze 
stukken dienen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te 
worden overlegd vóór 1 juli 2021. Het Jaarverslag 2021 wordt vervolgens aan de ALV 
aangeboden met het verzoek om decharge te verlenen over het gevoerde beleid. 
 

Activiteit Aantal Planning 
Bestuursvergaderingen 26 tweewekelijks 
Training/opleiding 4 kwartaal 
Jaarverslag 1 april 
Verantwoording ministerie 1 juni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRATIE 
 
Het bijhouden van de administratie is uitbesteed. De penningmeester is verantwoordelijk 
voor het onderhouden van de contacten met en het aansturen van de accountant. In 
april wordt de jaarrekening en de goedkeurende accountantsverklaring opgeleverd. 
Deze stukken dienen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
te worden overlegd vóór 1 juli 2021. 

 
In oktober wordt de subsidieaanvraag voor het komende jaar ingediend bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De begroting voor het 
komende jaar vormt hierin de basis, deze wordt tevens op de ALV gepresenteerd en ter 
goedkeuring aan de leden voorgelegd. 
 

Activiteit Aantal Planning 
Administratie bijwerken 52 jaarrond 
Jaarrekening opstellen 1 april 
Begroting komende jaar 
opstellen 

1 oktober 

Subsidie Politieke Partijen 
verantwoording 

1 juni 

Subsidie Politieke Partijen 
aanvragen 

1 oktober 

 



MERCHANDISE 
 
BBB wil leden en fans de mogelijkheid bieden om het BBB-gevoel uit te dragen. 
Merchandise en promotiemiddelen zijn twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn 
met merkopbouw en imago. Het zijn de middelen om je doel te bereiken: een persoonlijke 
band aangaan met je leden en fans, het creëren van een community. De BBB-webshop 
bevat artikelen die online besteld en direct afgerekend kunnen worden. Ieder kwartaal kan 
gewerkt worden met een actie-artikel die past bij het seizoen of de actualiteit. 

 
Het inkopen en verzenden van de artikelen is uitbesteed aan een externe partij. 
 

Activiteit Aantal Planning 
Assortiment + prijzen 
bepalen en op website 

4 kwartaal 

Bestellingen verzenden 52 continu 
Inkoop 12 maandelijks 
 

 
COMMUNICATIE 

 
Om de circa twee maanden zullen leden een e-mailnieuwsbrief ontvangen met nieuws 
vanuit het partijbestuur. Hierin worden activiteiten benoemd rond ledenwerving, 
verkoop merchandise, werving kandidaten voor komende verkiezingen en de planning 
van campagnes. Waar nodig worden oproepen voor het uitvoeren van 
vrijwilligerswerkzaamheden geplaatst. Deze berichten worden ook jaarrond op de 
website geplaatst onder de categorie “verenigingsberichten” en op de sociale media. 
Besluiten die geen toestemming vragen van de leden worden per e-mailnieuwsbrief, via 
website en socials aan de leden gecommuniceerd. 

 
Binnen het partijbestuur is 1 bestuurslid aangewezen die verantwoordelijk is voor het 
opstellen en uitvoeren van het communicatieplan. Als middelen worden de website, 
marketing automation platform en social media platforms ingezet. De uitvoering is 
uitbesteed aan een extern bureau en de communicatie wordt ondersteund door de inzet 
van vrijwilligers in het ‘Mediateam’. 
 

Activiteit Aantal Planning 
Communicatieplan 
komende jaar 

1 november 

Communicatieplan 
uitvoeren 

52 continu 

Overleg met 
communicatiepartners 

2 halfjaarlijks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEDEN 
 
In 2022 zijn in beginsel twee ALV’s voorzien. Belangrijke items in de ALV’s zijn de 
statutaire verplichtingen zoals bestuursverkiezingen, vaststellen van begroting en 
jaarrekening en de verantwoording voor de uitgevoerde activiteiten. 

 
Zoals aangegeven bij het onderdeel communicatie ontvangen de leden om de circa twee 
maanden een e- mailnieuwsbrief met nieuws vanuit het partijbestuur. Deze berichten 
worden ook jaarrond op de website geplaatst onder de categorie “verenigingsberichten” en 
op de sociale media. 

 
BBB groeit gestaag door, hierdoor is de huidige handmatige wijze van het importeren van 
nieuwe leden in de financiële administratie en de werkzaamheden die nodig zijn om de 
contributie te incasseren te bewerkelijk geworden. Daarom zal het ‘Project automatisering 
ledenadministratie’ in het eerste kwartaal worden uitgevoerd, zodat we klaar zijn voor een 
grote toestroom van leden. 

 
Activiteit Aantal Planning 

ALV 2 mei / november 
E-mailnieuwsbrieven 6 tweemaandelijks 
Ledenadministratie 52 continu 
Project automatisering 
ledenadministratie 

 jan-mrt 

Verenigingsberichten op 
website en socials 

15 continu 

 
GEMEENTEN 

 
BBB is volop in beweging. Ons geluid, met name vertolkt door onze fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer: Caroline van der Plas, slaat aan. Het doet ons erg goed om zoveel 
enthousiaste reacties te ontvangen vanuit het gehele land, van mensen met velerlei 
achtergronden. Het doel is duidelijk: het gevoel van het platteland, de taal van de 
gewone burger, de verbinding tussen boer en burger moeten verder gebracht worden. 
BBB heeft al als voornemen om deel te nemen aan de verkiezingen van Provinciale 
Staten 2023. 

 
Maar er is meer. Diverse partijen en personen hebben ons benaderd met de vraag of 
BBB meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ons standpunt was dat de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor BBB te vroeg komen. Het ontbreekt ons 
eenvoudigweg aan tijd om deze verkiezingen goed en zorgvuldig voor te bereiden. 
Echter, het enthousiasme van jullie is groot. BBB heeft zich al tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen ingezet voor de belangen van lokale partijen. Daarbij is deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezingen een uitgelezen kans om het BBB-gedachtengoed 
verder te brengen. 

 
Het BBB Bestuur heeft daarom besloten dat BBB dat zij op een geheel eigen wijze wil 
inspelen op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Een BBB authentieke wijze. BBB wil 
bondgenootschappen sluiten met lokale partijen. Op deze wijze kunnen lokale partijen 
zich profileren als BBB Bondgenoot. 

 
Het partijbestuur onderkent duidelijk de behoefte en de noodzaak om opleidingen en de 
kadervorming bijzondere aandacht te geven. Er worden aan verbonden lokale partijen 
diensten aangeboden voor het trainen en opleiden van kandidaten. Hiervoor wordt een 
extern bureau ingehuurd die zorgt draagt voor de uitvoering van dit programma. 

 
 
 
 
 
 



Verbonden partijen worden ook ondersteund bij het voeren van de (online) campagne. 
Hiervoor wordt nog in 2021 een campagneplan opgesteld. 

 
Activiteit Aantal Planning 

BoerBurgerBondgenoot concept invulling geven 12 continu 

Contacten met lokale partijen via e-
mailnieuwsbrief 

4 kwartaal 

Trainingen aanbod 2 halfjaarlijks 

Campagneplan uitvoeren 3 jan-mrt 

 
 
PROVINCIES 

 
Het partijbestuur is al volop bezig met de voorbereidingen op de Provinciale Staten 
Verkiezingen op 15 maart 2023. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar BBB wil met eigen 
mensen in alle 12 provincies meedoen. De landelijke peilingen laten zien dat een 
verkiezingsstunt in de Provincies niet uitgesloten mag worden. De lijsten met kandidaten 
moeten daarom niet alleen goed van kwaliteit zijn maar ook van kwantiteit. 
Werving van goede kandidaten, het vormen van energieke teams, het bieden van 
opleidingsfaciliteiten, het opstellen van provinciale verkiezingsprogramma’s, dit zijn 
activiteiten die komend jaar worden uitgevoerd. 

 
Het partijbestuur onderkent duidelijk de behoefte en de noodzaak om opleidingen en de 
kadervorming bijzondere aandacht te geven. Bij het werven van actieve partijleden en 
met name het selecteren voor bestuurlijke en politieke functies dient het partijbelang en 
het voldoen aan het vereiste profiel prioriteit te hebben. Aandacht dient te gaan naar 
het verdere structureren en professionaliseren van het selectieproces en het trainen en 
opleiden van kandidaten. Hiervoor wordt een extern bureau ingehuurd die zorgt draagt 
voor de uitvoering van dit programma. 

 
De tweede helft van het jaar zal vooral in het teken staan van het opstellen van het 
campagneplan en de uitvoering hiervan. 

 
Activiteit Aantal Planning 

Kandidaten verkiezingen selecteren 24 continu 

Trainingen voor kandidaten 10 continu 

Overleg met Provinciale coördinatoren 6 tweemaandel
ijks 

Opstellen Verkiezingsprogramma 10 jan-okt 

Opstellen Campagneplan 3 jul-sep 

Campagneplan uitvoeren 2 nov-dec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EERSTE KAMER 
 
Het partijbestuur is al volop bezig met de voorbereidingen op de Provinciale Staten 
Verkiezingen op 15 maart 2023. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar BBB wil met 
eigen mensen in alle 12 provincies meedoen. De landelijke peilingen laten zien dat een 
verkiezingsstunt in de Provincies niet uitgesloten mag worden. 
Aangezien de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen zal een 
goed resultaat bij de Provinciale verkiezingen ook leiden tot mogelijk meerdere leden in de 
Eerste Kamer namens BBB  
Werving van goede kandidaten, het vormen van energieke teams, het bieden van 
opleidingsfaciliteiten, zijn dus ook voor de Eerste Kamer activiteiten die komend jaar 
worden uitgevoerd. 

 
Het partijbestuur onderkent duidelijk de behoefte en de noodzaak om opleidingen en de 
kadervorming bijzondere aandacht te geven. Bij het werven van actieve partijleden en 
met name het selecteren voor bestuurlijke en politieke functies dient het partijbelang en 
het voldoen aan het vereiste profiel prioriteit te hebben. Aandacht dient te gaan naar 
het verdere structureren en professionaliseren van het selectieproces en het trainen en 
opleiden van kandidaten. Hiervoor wordt een extern bureau ingehuurd die zorgt draagt 
voor de uitvoering van dit programma. 

 
De tweede helft van het jaar zal vooral in het teken staan van het opstellen van het 
campagneplan en de uitvoering hiervan. 

 
Activiteit Aantal Planning 

Kandidaten selecteren 24 continu 

Trainingen voor kandidaten 10 continu 

 
TWEEDE KAMER 

 
De activiteiten van de fractie in de Tweede Kamer vallen buiten de verantwoordelijkheid 
van de vereniging. Wel is er periodiek overleg met de fractie omdat we beiden werken 
vanuit dezelfde missie en verkiezingsprogramma. Vanwege de financieringsspelregels 
wordt een strikte scheiding gehanteerd tussen verenigings- en fractieactiviteiten. 
Bij eventuele tussentijdse verkiezingen zal het activiteitenplan hierop direct 
bijgesteld/uitgebreid worden. Er wordt continu gescout op nieuwe kandidaten voor een 
volgende verkiezing. 

 
Activiteit Aantal Planning 

Overleg met fractie 6 tweemaandelijks 

Evaluatie 2 mei/nov 

Opstellen Verkiezingsprogramma   

Opstellen Campagneplan   

Campagneplan uitvoeren   

Kandidaten verkiezingen selecteren  continu 

Trainingen voor kandidaten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROPA 
 
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. 
De eerstvolgende keer dus in 2024. De focus voor 2022 ligt bij BBB op de Nederlandse 
volksvertegenwoordiging. We starten in het najaar wel, in samenwerking met de Tweede 
Kamerfractie, met een eerste oriëntatie op de aansluitingsmogelijkheden bij bestaande 
Europese fracties. 

 
Activiteit Aantal Planning 

Kandidaten selecteren   

Trainingen voor kandidaten   

Opstellen Campagneplan   

Campagneplan uitvoeren   

Oriëntatie aansluiting bij Europese Fractie i.s.m. 
TK fractie 

1 najaar 

 


