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INTRO 
Na het vaststellen van de nieuwe naam in oktober ’13 en de wijziging in het kiesregister in 
december ’13 zijn we in Deventer aan de slag gegaan.  

De deelname aan de gemeenteraadsverkiezing heeft er voor gezorgd we nu pas de tijd en 
ruimte hebben om de Nieuwsbrief op te stellen en te versturen. In deze Nieuwsbrief geven 
kort een verslag weer van de gevoerde activiteiten van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Zoals een ieder kan zien hebben we als bestuur gekozen voor een nieuw logo dat past bij de 
nieuwe naam ‘Partij van de Rede - ASP’. Vier overeind blijven we staan in de tegenwind van 
de samenleving die gelooft in de gelovige. Wij gaan voorwaarts tegen de religieuze ingegeven 
samenleving in op weg naar een godsvrije invulling van de seculiere samenleving. 

Naast het nieuwe logo hebben we als bestuur in de afgelopen periode ons ook bezig 
gehouden met het in lijn brengen van de communicatiemiddelen in overeenstemming met de 
nieuwe naamgeving van de partij. Een nieuwe website op een nieuwe webplek: 
www.partijvanderede.nl, hierover hebben we ook enige informatie geplaatst in deze 
nieuwsbrief.  

De afgelopen periode hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld bij de Partij van de Rede, 
twee naar aanleiding van een artikeltje over de naamswijziging in De Vrijdenker en drie leden 
in de regio Deventer naar aanleiding van de deelname aan de gemeenteraadsverkiezing te 
Deventer. Als bestuur willen de nieuwe leden hierbij welkom heten.  

Verder is de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering/Congres van 3 mei aanstaande 
opgenomen in deze nieuwsbrief.  

Het bestuur. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  19 MAART ’14 TE DEVENTER 
In Deventer hebben we met 3 leden en 4 vrijwilligers/sympathisanten samen de kar 
getrokken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart ’14. Van onze activiteiten hierbij 
enkele bijdragen.  

 

Na inschrijving bij het hoofdstembureau op het Stadshuis 
Deventer moesten we minimaal 20 
ondersteuningsverklaringen verzamelen van 
stemgerechtigde Deventer inwoners. We hebben er 24 
verzameld.  

Na goedkeuring van de verklaringen werden voor de 
nieuw deelnemende partijen de lijstnummers verloot. Op 
7 februari 2014 loten wij lijstnummer 12.  

Nu kon het definitieve verkiezingspamflet worden 
ontworpen, vastgesteld en gedrukt. Hiervoor willen we de 
hulp van het lid Dirk Zegel nog bedanken.  

Op donderdag 20 februari 2014 werd de 
verkiezingscampagne gestart in het stadhuis van 
Deventer met de 13 deelnemende partijen.  
Zie voor de verkiezingsactiviteiten de Facebookpagina. 
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Vanaf 22 februari tot en met 15 maart ’14 hebben we 
deelgenomen aan het politiek plein bij de kop van de 
zaterdagmarkt.  

Op de markt hebben we een Flyer, of een Pamflet 
meegegeven aan de bezoekers van de markt. En op 
verzoek hebben we het verkiezingsprogramma 
meegegeven. Het verkiezingsprogramma is ook digitaal 
te downloaden. 

Verder hebben we in verschillende wijken van Deventer 
geflyerd. Hiervoor willen we Nellie, Harry en Mariëtte 
nog bedanken voor hun medewerking.  

Voor een impressie van de activiteiten lees het verslag 
van Alfons Gigengack:  
http://www.partijvanderede.nl/verkiezingscampagne-
partij-van-de-rede-2014-deventer/  

Het smaakt naar meer … 
 

 

Van 20 februari tot en met 17 maart ’14 
hebben we deelgenomen aan vele 
plaatselijke debatten.  

We hebben onderhand een aardig 
knipselarchief opgebouwd van 
verschillende plaatselijke kranten.  

Om een indruk te krijgen hierbij de link 
naar het presentatie interview voor de 
plaatselijke Deventer Radio en Televisie 
omroep.  

Hierbij de definitieve uitkomst van de verkiezing voor de Partij van de Rede – ASP in Deventer: 
De vastgestelde stemlijst van het centrale 
stembureau van Deventer gaf het volgende 
resultaat: 
Hans de Vries ............... 234 stemmen 
Alfons Gigengack ............ 43 stemmen 
Totaal ..................... .... 277 stemmen 

Opkomst: 41.735  
(53% van de kiesgerechtigden)  
277 = 0,7% van de stemmen 
Kiesdeler = 1127 stemmen voor 1 zetel 
277 ~ 1127 = 25% / kwart van de stemmen 
voor een zetel. 

Zie voor een verdere impressie de verslaglegging op het forum.partijvanderede.nl  

DEZE WEEK DUIDEN WE DE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN OP TWEE PLAATSEN:  

 

Utrecht: Vrijdenkerscafé  
Datum: woensdag 2 april 2014 - Tijd: 19.30 tot 22.00 uur 
Locatie: kelderzaal van Bar Restaurant Walden,  
            Domplein 16, Utrecht 

Hoe kunnen we daadwerkelijke seculiere politiek op de kaart 
zetten. 

Deventer: Tafel van de Rede  
Datum: donderdag 3 april 2014 om 20:00 uur 
Locatie: de HIP, Brink 21 te Deventer. 

 Hoe blijven we onze sociaal seculiere 
punten inbrengen? 

 Hoe sluiten we aan bij de wensen van 
de burgers? 
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CONGRES 3 MEI 2014 ‐ PARTIJ VAN DE REDE ‐ ASP 
 

De algemene ledenvergadering of het congres van de ASP is vastgesteld voor zaterdag 3 mei 
2014. Op het congres zullen we de volgende onderwerpen bespreken: 

 Verslagstellen (secretarieel & financieel) van het bestuursjaar 2013; 
 Goedkeuren van beleid/activiteiten/begroting voor 2013. 
 Bestuursverkiezingen;  

- Hierbij roepen we leden op om zich kandidaat te stellen voor het nieuwe bestuur.  
 Bespreken en vaststellen van het inhoudelijke ASP programma; 
 Doorspreken welke activiteiten we zullen gaan uitvoeren; 
 Instellen van de werkgroepen/commissies voor uitvoerende taken  

Als er dingen zijn die je nu al wilt inbrengen kun je dat doen door het bestuur een e-mail te 
sturen.  
Als je wilt deelnemen aan het bestuur, een werkgroep of een commissie meldt je dan aan bij 
het bestuur@partijvanderede.nl   
De verschillende stukken en de locatie van het congres zullen in de komende weken worden 
verstuurd. 

  

NIEUWE PARTIJGEGEVENS: 
Naar aanleiding van de het kiezen van de nieuwe partijnaam in oktober en de wijziging bij de 
kiesraad hebben we als bestuur er ook voor gekozen dit door te voeren op internet. Na de 
wijziging van de naam, het kiezen van een nieuw logo hebben we de volgende 
internetgegevens veranderd:  

WEBSITE 
FORUM 
E-MAIL 

www.partijvanderede.nl  
http://forum.partijvanderede.nl  
info@partijvanderede.nl  

 

 

 


