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Jaarverslag 2014 afdeling PvdA 
 

Algemeen: 

Het jaar 2014 stond het eerste half jaar vooral in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen en  

de coalitiebesprekingen. Daar waren vele vrijwilligers en bestuurders bij betrokken.  

Teleurstellingen en vreugdevolle momenten werden zichtbaar en het bestuur onderhield daarom 

veel  kontakten met individuele leden.  Het bestuur zette conform het advies van de leden in op 

verjonging van het bestuur van de afdeling.  

In juni konden we verhuizen naar De Wisselweg met een “tuin” , die onmiddellijk werd ingewijd door 

de “Rode Borrel “ op de eerste vrijdag van de maand.  Een groeiend succes met alle credits voor Tim 

Roos, die het bestuur om onverenigbaarheid met zijn werk  moest verlaten.  

De afdeling  had op 1 oktober  2014 428 leden.  De afname is een landelijke trend. In Almere zagen 

we globaal drie redenen voor de afname:  Ongeveer 1/3 geeft politieke redenen op.  1/3 is overleden 

of verhuisd naar een andere stad;  1/3 heeft een achterstand van betaling met meer dan 9 maanden 

en wordt als lid verwijderd.   Leden, die achterstand hadden met betalen werden zowel door het 

hoofdkantoor, als door ons benaderd.  In een 2-tal gevallen is een betalingsregeling getroffen. 

1. Campagnes 

De Gemeente Raadscampagne werd met groot enthousiasme gevoerd. De straten kleurden rood, 

maar het leverde niet het gewenste resultaat. Met vijf zetels kwamen we in de nieuwe 

gemeenteraad. Campagne hoogtepunten: Tim Roos heeft als campagnecoördinator met vele 

vrijwilligers ongelooflijk veel werk verzet: Maarten van Rossum,  Ascher-werkbezoek, rozen, flyers en 

de stand bezet krijgen met de kandidaten op de lijst. Velen hebben elkaar beter leren kennen. We 

legden grote nadruk op opkomstbevordering. 

Voor de Europese verkiezingen in mei hebben we nauwelijks  campagne gevoerd. Het beeld van onze 

stemmers bleef hetzelfde.   

2. Zichtbaarheid versterken 

Fractie en PvdA-leden waren zichtbaar bij een aantal evenementen, zoals 8 maart internationale 

vrouwendag, Almere Schoon,  burendag, de Nieuwjaarsduik, dodenherdenking op 4 mei, 1 mei  de 

dag van de Arbeid, en de VLA het voedselloket. 

Om de zichtbaarheid te versterken  hadden we op het  Bordes in het centrum tot juni huisvesting 

samen met het juristencollectief. Deze samenwerking werd wederzijds beëindigd en een nieuwe 

huisvesting werd via vastgoed BV en Goede Stede  gevonden op de Wisselweg 200 in het kader van 

leegstandsbeheer. Via de Schoor werd het medegebruik van Pop-oud geregeld, waardoor het pand 

frequent gebruikt kon worden.  
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Om de zichtbaarheid te vergroten heeft het bestuur ook steeds alle algemene thema-avonden  

opengesteld voor vrienden en belangstellenden.  

De volgende thema’s trokken veel belangstellenden: 

1. De decentralisatie van de zorg, jeugdzorg,  

2. Armoedebeleid 

3. Diversiteit met o.a. Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden en senator,  Marc Witteman 

gedeputeerd  en Jacques Monasch lid van de Tweede Kamer 

4. Het programma voor de Provinciale Staten en de lijstsamenstelling 

 

3. Binden en werven van leden 

Binding: 

Het bestuur heeft naar alle leden een brief uit laten gaan om aan te geven waar ze bij betrokken 

wilden worden en welke expertise ze wilden leveren in de partij. Van de 430 brieven zijn er tien 

leden die geantwoord hebben.   

Leden die om politieke redenen opzeiden werden opgebeld om  te vragen waarin ze teleurgesteld 

waren. De meeste leden keerden zich teleurgesteld af  omdat de kosten stegen, de zorg 

geprivatiseerd is,  en ze niet weten waar de partij voor staat. 

Er zijn geen leden geweest voor het volgen van de Banningleergang, ondanks onze uitnodiging 

hiertoe. 

We organiseerden de volgende activiteiten: 

1. De Nieuwjaarsborrel voor het hele gewest ( op het Bordes) 

2. Vanaf juli De Rode borrel, die in de loop van de tijd ook werd gebruikt door leden, die 

incidenteel langs wilden komen om hun verhaal te doen. 

3. Netwerkbijeenkomst voor oud bestuursleden en gemeenteraadsleden van de Flevolandse 

afdelingen 

4. Werkgroep ouderen, die zich voortzet als werkgroep participatie. Deze bezocht verschillende 

oudere leden en assisteerde bij het uitdelen van rozen op 1 mei. 

5. Instelling ombudsteam, onder coördinatie van Monica Baij met medewerking van Herman 

Linzel, Ruth Delobi, Qasim Nazemi . Twee keer per maand houden de leden spreekuur in de 

fractiekamer. Via folders is hier breed bekendheid aangegeven.   

6. Kontakten met vertrekkende fractieleden 

7. Vele gesprekken met jonge partijgenoten om interesse te wekken voor bestuurlijke functies. 

8. Instellen van redactie voor Roodschrift o.l.v. Frank Roos, met Martin Wiegertjes, Willem 

Veenstra, Otto Treurniet, Leida Höhle. 

In ons jaarprogramma stond dat we een ledenpanel met het gewest zouden organiseren. Ook 

landelijk wordt aan een dergelijk panel gewerkt.  Dit heeft nog niet tot resultaten geleid. 
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Werving 

Door het bestuur is met een aantal fractieleden actie ondernomen om leden te werven.  Met een 

aantal actieve leden is een belronde geweest onder de lijst van belangstellenden ( 250)  om een 

gratis lidmaatschap aan te bieden. De werving werd tevens benut om te horen wat leden van de 

PvdA vinden.  Het resultaat  is 10 nieuwe leden.  Deze actie wordt na de Provinciale 

Statenverkiezingen doorgezet. 

4. Statutaire ledenvergaderingen  

1. Op 8 april 2014 werden de jaarrekening en het jaarverslag 2013 vastgesteld. Tegelijk werd de 

voortgang van de coalitiebespreking voorgelegd aan de leden.  

2. Op 17 mei werd informatie  gegeven over het  coalitieakkoord  en in meerderheid  akkoord 

verklaard. 

3. Op 23 september werd een nieuw bestuur* voorgesteld met 6 leden.  De benoeming van een 

nieuwe  penningmeester werd aangehouden, omdat er geen kandidaten waren. Tevens 

werden de kandidaten voor de overige vertegenwoordigingen en benoemd: Congres, 

Politieke ledenraad, Gewest. Twee leden Tim Roos en Dingeman Lievense keerden niet terug 

in het bestuur. 

4. Op 2 december 2014 werden de begroting en  het werkplan  2015 vastgesteld met als 

speerpunten:  vitalisering van de afdeling, ledenwerving, opleiding,  voortzetting rode 

borrels. Tevens werd geadviseerd rond het Provinciaal Verkiezingsprogramma en de lijst van 

kandidaten. 

 

5. Klachten 

Aantal 1; Afgedaan volgend de procedure zoals in de statuten omschreven en verwezen naar 

klachtencommissie van hoofdkantoor in Amsterdam 

 

Namens het bestuur 

Ellie Teunissen - Secretaris/penningmeester PvdA-Almere -  1 maart 2015 

 

 

*Bestuursleden jan 2014-september 2014: Hattum Palma voorzitter, Dingeman Lievense coördinatie 

ledenwerving en kontakten, Tim Roos, campagnecoördinator en webmaster,  Ellie Teunissen ( 

secretaris/penningmeester) 

*Bestuursleden 2014 vanaf september 2014:  

Voorzitter: Hattum Palma; Secretaris: Ellie Teunissen; Penningmeester ad interim: Ellie Teunissen  

Bestuursleden: Alkin  Günes; Elly Louter ( teruggetreden); Nahied Koolen; Ruth Delobi, Jonathan Baij 

(vanaf  1 december)  


