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Betreft: Informatie over de Thema-afdeling D66 Duurzaam 
 
Beste geïnteresseerde, 
 
Dank je voor je interesse in onze thema-afdeling D66 Duurzaam. In de bijgevoegde presentatie kun je lezen wie 
wij zijn en wat we doen als thema-afdeling D66. 
 
Organisatie 
Eén à twee keer per jaar organiseren we een landelijke thema-afdelingsbijeenkomst. Daarnaast zijn werkgroepen. 
Deelnemers aan een werkgroep hebben een actieve rol. Ze diepen het betreffende onderwerp uit, leggen resulta-
ten vast, geven input aan verkiezingsprogramma's, dienen moties in op congressen en zijn vraagbaak voor onze 
politieke vertegenwoordigers. 
 
Op dit moment heeft de thema-afdeling vijf actieve werkgroepen:  
1. Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (DuLaBi) 
2. Duurzame economie (samen met leden van thema-afdeling Economie) 
3. Energie en klimaat 
4. Grondstoffen 
5. Sociale duurzaamheid 
 
Onderaan vind je de contactgegevens van de werkgroepen. Je kunt rechtstreeks met één of meer wekgroepen 
contact opnemen als je meer informatie wilt ontvangen of mee wilt doen. 
 
Communicatie 
Wij sturen een paar keer per jaar een nieuwsbrief. 
Meer informatie kunt je vinden op onze website (zie: d66duurzaam.nl). Hierop zijn ook actuele documenten van 
D66 Duurzaam  te vinden (waaronder ons manifest, visiedocument, factsheets en aangenomen moties) 
 
Aanmelding 
Deelnemen aan de Thema-afdeling D66 Duurzaam en/of Werkgroep(en) gaat als volgt: 
1. log in op https://mijnd66.nl/ 
2. ga naar mijn gegevens 
3. ga naar groepen en subgroepen 
4. open aan/-afmelden voor (sub)groepen 
5. selecteer aanmelding aanvragen voor de groep thema-afd D66 Duurzaam 
6. selecteer aanmelden voor één of meer Werkgroepen (indien van toepassing) 
  
Met vriendelijke groet, 
Dirk Zijp, ledenadministratie D66 Duurzaam, email: ledenadministratie@d66duurzaam.nl 
 
Contactpersonen 
Bestuur 
Voorzitter Pier Vellinga 0317-486665 / 06-51616618 pier.vellinga@gmail.com  
Secretaris Linda Carton 026-7850035 / 06-24548646 LindaCarton@gmail.com  
Ledenadmin.  Dirk Zijp 033-4612291 / 06-43020663 zijp.dirk@gmail.com  
 
Werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (DuLaBi) 
Voorzitter Thomas Vintges 06-50622412 tvintges@hotmail.com  
Vicevoorzitter Karlè Sýkora 0317-420740 / 06-12170176 karle.sykora@gmail.com 
 
Werkgroep Duurzame Economie (samen met de thema-afdeling Economie) 

Voorzitter Jan Wilem Kanters 010-4811528 / 06-55706667 jwkantersd66@gmail.com  
Vicevoorzitter vacant 
 
Werkgroep Energie en Klimaat 
Voorzitter Paul Brouwer 06-41874250 p.brouwer@students.uu.nl 
Vicevoorzitter vacant 
 
Werkgroep Grondstoffen 
Voorzitter Remko Zuidema 06-46137157 r.h.zuidema@zonnet.nl 
Vicevoorzitter Indra te Ronde 06-33342983 D66indra@gmail.com 
` 
Werkgroep Sociale duurzaamheid 
Voorzitter Gertjan Eg 06-20896129 Gertjan@SustainableCreation.org 
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