JAARVERSLAG IVO OPSTELTEN
FOUNDATION 2017
BESTUUR
Voorzitter

Christianne van der Wal-Zeggelink

Secretaris

Stephanie ter Borg

Penningmeester

Tanja Haseloop / Ton van Nimwegen

Het bestuur heeft op 23 oktober en 18 december vergaderd.

ACTIVITEITEN
De Ivo Opstelten Foundation kijkt terug op een succesvol 2017 met geslaagde
evenementen, aanwas van nieuwe leden en een significante bijdrage voor de VVDcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Op zaterdag 25 november is er tijdens het VVD Najaarscongres een succesvolle lunch
georganiseerd. Zowel bestaande als potentiele IOF-leden waren hierbij aanwezig. Na de
opening door de penningmeester werd er gesproken door het nieuwste IOF-lid, door dhr.
I. Opstelten en kregen de aanwezigen een presentatie van campagneleider B. van ‘t
Wout over de plannen voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018. Het voorstel om de bijdrage van de Ivo Opstelten Foundation voor de campagne te
spenderen aan het realiseren van de zogenoemde ‘Posterportal’, waarmee lokale VVD
Netwerken gepersonaliseerde posters kunnen ontwerpen en bestellen, werd unaniem
aangenomen. Er werd afgesloten met een oproep aan de potentiele IOF-leden om lid te
worden. Hieraan werd door 7 nieuwe IOF-leden gehoor gegeven. Deze nieuwe
lidmaatschappen starten per 1 januari 2018.
Op woensdag 20 december werd het jaar feestelijk afgesloten met de ‘Pulchri’-borrel,
waarvoor alle IOF-leden uitgenodigd waren. Na de opening door voorzitter Christianne
van der Wal-Zeggelink werd er door dhr. M. Rutte uitgebreid gesproken over de politieke
actualiteit en was er de mogelijkheid om hierover vragen te stellen, waarna er door de
aanwezigen uitgebreid werd gediscussieerd over de politieke actualiteit. Tot slot was er
een oproep aan de potentiele IOF-leden om lid te worden. Hieraan werd door 4 nieuwe
IOF-leden gehoor gegeven. Deze nieuwe lidmaatschappen starten per 1 januari 2018.
In 2017 zijn 3 lidmaatschappen beëindigd.
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