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Jaarverslag 2021 bestuur Hart voor Delft 

 
Inleiding 
2021 stond in het teken van de definitieve realisatie van de samenwerking Stadsbelangen Delft en de Groep 
Stoelinga tot één lokale stadspartij. Daarnaast was 2021 het jaar waarin voorbereidingen werden getroffen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen die worden gehouden op 16 maart 2022. 
 
Samenstelling bestuur  
De samenstelling van het bestuur van 1 januari 2021 tot 15 februari 2021 (toen nog onder de naam 
Stadsbelangen Delft) was als volgt: 
 
Hans Haakman   - voorzitter 
Jenny Wijnmaalen - secretaris 
Hans van Zuidam - penningmeester 
Harry van Adrichem - lid 
 
Vanaf 15 februari 2021 werd tijdens de ALV de samenstelling van het bestuur als volgt gewijzigd:  
 
Erwin Stoelinga  - voorzitter 
Aad Meuleman  - secretaris 
Hans Haakman  - penningmeester 
Rob Tetteroo  - lid 
Werner Bremer  - lid 
 
Het bestuur vergaderde 12 keer en de diverse onderwerpen werden constructief en in een goede sfeer met elkaar 
besproken. Daarnaast vonden diverse contacten plaats met de fractie en kandidaten. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
In verband met de Corona maatregelen konden geen fysieke Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden. 
Er werden in 2021 drie digitale Algemene Ledenvergaderingen gehouden, te weten: 
 

1. 15 februari 2021 
Tijdens deze ALV vond niet alleen de wijziging van de bestuurssamenstelling plaats, maar gingen de leden 
ook akkoord met de wijziging van de naam van Stadsbelangen Delft in Hart voor Delft, de Stadspartij. 
Deze naamswijziging werd notarieel op 3 maart 2021 vastgelegd door Westvest Notarissen. 

2. 29 juni 2021  
Tijdens deze ALV werd Bram Stoop op voorstel van het bestuur door de leden gekozen als lijsttrekker bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

3. 15 november 2021 
Tijdens deze ALV werd op voorstel van het bestuur de eerste 10 kandidaten op de kandidatenlijst door de 
leden gekozen en werd het Verkiezingsprogramma definitief vastgesteld met het mandaat aan het 
bestuur om de kandidatenlijst werden vanaf plek 11 aan te vullen en enkele tekstuele wijzigingen in het 
programma door te voeren. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
2021 stond ook in het teken van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In overleg met 
de fractie en kandidaten heeft het bestuur de volgende activiteiten gestart: 
 

1. Werkgroep Verkiezingsprogramma 
2. Werkgroep Verkiezingscampagne 
3. Selectiecommissie kandidaten 

 
De activiteiten onder nummer 1. en 3. werden in 2021 afgerond. Met de Verkiezingscampagne werd een begin 
gemaakt en deze activiteit koopt door tot de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 
 
Overlijden Martin Stoelinga  
In dit jaarverslag wil het bestuur ook stilstaan bij het overlijden van Martin Stoelinga op 25 maart 2021. Martin 
was één van de belangrijkste grondleggers om één grote stadspartij te realiseren. Gelukkig heeft hij dit vlak 
voordat hij overleed nog mee kunnen maken.  
 
Tot zover het jaarverslag 2021 van het bestuur Hart voor Delft, de Stadspartij. 
 
 
Erwin Stoelinga / voorzitter      Aad Meuleman / secretaris 
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