
Jaarverslag PvdA- afdeling Almere 2013
Aantal leden afdeling Almere

In het jaar 2013 zijn we door de partij nog als een 500+ afdeling behandeld. Op 1 november 2013 telde de
afdeling 485 leden. In het hele land is het aantal leden gedaald.  

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad telde in 2013  8 leden, waarvan vijf leden voor de tweede
periode in de Raad zaten. In het college zijn twee wethouders van de PvdA vertegenwoordigd met de 
portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling en wonen en die van sociale zaken en maatschappelijke activering.
Wethouder Adri Duivesteijn werd in maart 2013 gekozen tot lid van de eerste kamer en werd opgevolgd
door wethouder Henk Mulder. De portefeuille bleef hetzelfde nl van ruimtelijke ordening, wonen en
duurzame ontwikkeling. 

Afdelingsbestuur Door diverse problemen in het bestuur, dat in maart 2012 was aangetreden,  is in
september 2012 een interim voorzitter aangesteld met samenspraak van het gewest en het landelijk
kantoor. Hattum Palma heeft met Erik Theunissen en Jan Bouwmeester de afdeling draaiende gehouden tot
maart 2012, waarvoor veel respect en dank. 

In maart 2013 trad een compact bestuur aan van vijf mensen. Hattum Palma, voorzitter, Ellie Teunissen
secretaris/penningmeester, Tim Roos als campagnecoördinator, Jan Bouwmeester jr. , en Dingeman
Lievense voor contact met de leden. Jan Bouwmeester moest door zijn missie naar Afghanistan vroegtijdig
afhaken.  

Dit bestuur heeft in volstrekt onderling vertrouwen snel en efficiënt gewerkt en een sterk appel gedaan op
vele leden in de afdeling. Het is in deze periode gelukt om een eigen PvdA-ruimte te huren in het centrum
van Almere.

Activiteiten in de afdeling 2013

1. Nieuwjaarsviering in Avanti

2. Algemene ledenvergadering maart 2013, bestuursbenoemingen en benoemingen in functies voor
adviesraad, politieke ledenraad en congres.

3. 1 mei viering op de Kemphaan met startschot voor conceptverkiezingsprogramma. Door een aantal
vrijwilligers zijn rozen bezorgd bij de 65 plussers.

4. Bijeenkomst lijsttrekkersdebat. De kandidaten John v.d. Pauw en Arie Vleugel moesten 50
handtekeningen binnenhalen voordat de kandidatuur als geldig kon worden aangemerkt. De
ledenraadpleging werd door 90 mensen gebruikt om de lijsttrekker te kunnen kiezen. John v.d. Pauw
werd als beoogde lijsttrekker gekozen. 

5. Opening pand Bordes 10 met Hans Spekman, bekendmaking lijsttrekker

6. Drie thematische bijeenkomsten over economie en duurzaamheid, over armoedebeleid en de WMO,
over het huurbeleid. Een gepland minicongres over onderwijs in juni ging niet door  wegens gebrek
aan aanmeldingen.

7. Algemene ledenvergadering november 2013 over begroting 2014, de  introductie lijsttrekker Paul



Tang voor de Europese fractie, introductie veranderingen ten gevolge van de WMO

8. Ledenvergadering over vaststelling partijprogramma in Almere. De voorgestelde amendementen, die
aangenomen zijn, zijn in het definitieve programma verwerkt. 

9. Ledenvergadering over vaststelling kandidatenlijst GR 2014 De selectiecommissie onder
voorzitterschap van Rob Beuse heeft een voordracht van 23 leden gedaan, die in principe in de Raad
kunnen zitten. De voorgestelde lijst werd conform vastgesteld. 

Campagneactiviteiten: Tim Roos heeft als campagnecoördinator al in september ingezet op een actie in het
Centrum om te weten wat mensen van de gemeentepolitiek vinden. Later werden deze acties uitgebreid
met canvasacties, flyeren op markten en stadscentra. De acties werden in februari en maart geïntensiveerd. 
Aan de campagne deden vele vrijwilligers en kandidaat raadsleden  mee. Op sommige zaterdagen werd
ondersteuning verleend door landelijk bekende politici, zoals Ronald Plasterk, Diederik Samson, Hans
Spekman. 

Activiteiten naar leden

Door Dingeman Lievense zijn alle leden die opgezegd hebben telefonisch benaderd. Door hem is ook een
vragenlijst over actief worden binnen de partij opgezet en verzonden naar alle leden. Opbrengst: 2 ingevulde
formulieren. Conclusie bestuur: Een schriftelijke enquête over wie wat wil doen werkt niet. Mensen moeten
kennelijk persoonlijk benaderd worden.

Door de werkgroep ouderen is rond Kerstmis een bezoek gebracht aan oudere 70+. Hierop is een
waarderende respons gekomen.  

Het teruglopende ledenaantal baart het bestuur zorg. Door de druk van activiteiten rond de
gemeenteraadsverkiezingen en campagne heeft het bestuur besloten in de volgende termijn 2014 meer
inzet te plegen op behoud en motivering van leden, o.a. door jongeren meer bij de partij te betrekken. 

Door de fractie is in 2013 een zeer waardevolle bijdrage hieraan geleverd door stagiaires aan te trekken voor
de fractie.  Hierdoor werden een aantal jongeren actief bij de Partij betrokken en later in de campagne. 

Mailing:

Voor de verschillende afdelingsbijeenkomsten hebben we  zowel de leden als de belangstellenden
uitgenodigd. Hiervoor zijn ruim 700 namen geregistreerd. Voor de verplichte vergaderingen, het
lijsttrekkersdebat, de 1 mei viering, het verkiezingsprogramma en de vaststelling van de raadsleden zijn ook
schriftelijk uitnodigingen uitgegaan. Individuele leden blijken niet altijd veranderingen in hun mailadres door
te geven. Ook adreswijzigingen worden niet doorgegeven, wat blijkt uit het aantal teruggezonden brieven (
ongeveer 10 per keer) 

Huisvesting:

Het lukte de PvdA om in het centrum een pand te vinden dat redelijk voldeed aan de eisen. Na wat
aanloopproblemen hebben we hier bijna alle bijeenkomsten kunnen laten plaats vinden. Zelfs de gewestelijk
nieuwjaarsreceptie op 11 jan. 2014, kon op enthousiaste reactie rekenen. Deze werd geheel en uitstekend
verzorgd door Mieke Wiegertjes.

Tim Roos was verantwoordelijk voor de sleutel, de huishouding en de bevoorrading en heeft zich  uitstekend
van deze taak gekweten. Het contract loopt nog tot en meet april 2014, waarna nieuwe ruimte gezocht moet



worden. In de kosten van de huisvesting hebben zowel het hoofdkantoor als het gewest, als de fractie voor €
1250,- bijgedragen. 

Samenvattend

De bijeenkomsten werden door leden en belangstellenden in 2013 buitengewoon goed bezocht.  Meer dan
50 is voor Almere aan de hoge kant. Een gemiddelde bezetting per vergadering voordien bedroeg ongeveer
30. De opkomst zowel voor de 1 mei viering, voor het lijsttrekkersdebat, voor de bijeenkomst met Spekman,
voor de WMO bijeenkomst met Paul Tang als introductie,  voor het partijprogramma en voor de
kandidaatslijsten. 

In dat opzicht zijn de bijeenkomsten succesvol verlopen. Maar we zijn als bestuur nog niet tevreden. 

We moeten inzetten op het werven en binden van leden. De teller staat op het moment van schrijven van dit
jaarverslag op 447 leden.  Veel leden zijn het niet eens met de koers van de partij, maar haken af zonder
verdere toelichting. Een tiental leden is overleden. Het grootste aantal leden is wegens achterstand in
betaling van contributie uitgeschreven. 

Het bestuur wil in 2014 zich meer op de vereniging concentreren en deze meer in de gebeurtenissen van de
Almeerse samenleving plaatsen. Dit hoopt zij samen met u te doen. 

Namens het bestuur

Ellie Teunissen

Secretaris/penningmeester PvdA-Almere

30-03-2014


