
Verslag Algemene Ledenvergadering  PvdA  Almere 27 oktober 2015  
Plaats : Café op 2  Almere  van 19.00 u.- 20.00 u. 

Aantal aanwezigen:  27 leden,  twee afmeldingen 

1. Opening 

De voorzitter Hattum Palma, heet ieder welkom  op deze Algemene Ledenvergadering PvdA-Almere 

2.  Mededelingen 

 Hattum deelt mee dat  het gebruik van het pand in de  Jool Hulstraat is beëindigd, doordat 

het pand aan derden is verhuurd. De PvdA heeft hier gratis gebruik van kunnen maken en  de 

heer Baljet is zo vriendelijk ons ruimte te bieden voor de opslag van onze spullen.  Het pand 

lag niet zo gunstig en was onaantrekkelijk om s ’avonds te vergaderen. 

Het bestuur moet uitkijken naar een nieuw onderkomen.  Erik Teunissen  vraagt zich af of Almere 

genoeg potentie heeft aan vrijwilligers en activiteiten om een pand te huren. Een leeg staand pand 

kan wel eens contraproductief werken.  Het bestuur neemt deze opmerking ter harte en zal de leden 

zo snel mogelijk informeren over het te nemen besluit voor “onderdak” 

 Brief Ton v. Eck, gericht aan het bestuur over falend bestuur. Op dit punt gaat de vergadering 

ermee akkoord dat Eric Sloot de gespreksleiding overneemt van de voorzitter, omdat het 

bestuur in het geding is.  Een aantal leden uit bezwaar tegen het feit dat een brief besproken 

wordt, die niet bekend is. Een aantal leden vindt dat leden niet belast moeten worden met  

een conflict tussen  Ton en bestuur. Zij moeten dit samen  oplossen. 

 De voorzitter meent dat de brief aan de orde moet komen omdat het besturen van de partij 

in het geding is. Hattum schetst  een aantal kritiekpunten van Ton op het bestuur. De punten 

betreffen  o.a. het ledenverlies, de zorg voor oudere partijgenoten,   de 1 mei viering en het 

functioneren van de secretaris en de voorzitter.  

 Toelichting: Het ledenverlies is dramatisch in de hele partij. Tijdens  het opleidingsfestival, 

waar Alkin was, werd duidelijk dat dit vooral de leden zijn die 1-5 jaar lid zijn.  De partij en 

het bestuur beraden zich erop hoe deze leden te binden.  Het huidige bestuur belt de leden, 

die opzeggen. 

 Zorg voor oudere leden: Hattum geeft weer dat 25% van de leden geen e-mail heeft. Deze 

hebben voor deze vergadering een uitnodiging gekregen, hetgeen door een aantal wordt 

betwijfeld. Van de 25% van de leden ( 100 van 400) hebben 25 zeventig plus leden  geen e-

mail. Hattum belooft Ton dat deze ook voor andere vergaderingen een uitnodiging zullen 

krijgen. ( toelichting: leden kunnen  bij de PvdA aangeven of ze lokaal nieuws willen 

ontvangen)  

 Met betrekking tot de 1 mei viering was de opkomst op de laatste 1 mei teleurstellend.  Het 

volgende bestuur zal zich hierop moeten beraden.  Over de leeftijdsverhoging voor het 

uitreiken van rozen van 65 naar 70 jaar, is door het bestuur twee jaar geleden al een besluit 

genomen.  Er zijn 65 rozen uitgedeeld aan 70 plussers.  Dit werd door een groep vrijwilligers 

gedaan. 



 Op de suggestie dat het bestuur moet aftreden, stelt Hattum dat het bestuur  in de 

genoemde punten geen aanleiding ziet om af te treden. In maart zijn er nieuwe verkiezingen.  

De voorzitter en de secretaris blijven gedurende de gekozen termijn aan.  Tot die tijd zoekt 

het bestuur actieve leden die mee kunnen lopen met het bestuur en ervaring op kunnen 

doen.  

 Ton bevestigt de zorgpunten. 

 Leden die dit willen,  kunnen de brief opvragen bij de secretaris.  

De vergadering verzoekt het bestuur en Ton  de onderlinge sfeer te klaren, omdat niemand zit te 

wachten op een conflictensfeer in de Algemene ledenvergadering. Eric Sloot biedt aan te  

bemiddelen tussen Ton en het bestuur.  Partijen gaan akkoord 

Hattum neemt gespreksleiding  weer over en dankt Eric Sloot.   

3. Werkplan 2016:  

Naar aanleiding van het werkplan worden vragen bij het canvassen gesteld. Het bestuur wil dit ook  

vervangen door bezoeken in de buurt en buurtcentra.  

Met betrekking tot binding en werving ziet Erik Theunissen graag een uitgewerkt plan, waarin staat 

wat we gaan doen.  Plan komt en wordt gecommuniceerd naar de leden.   

De leden gaan akkoord met het werkplan 2016 

4.   Begroting 2016  

 De afdeling ontvangt per lid minder inkomsten. Hiertegenover staat dat voor projecten geld 

aangevraagd kan worden.   Dit bedrag is aan de inkomstenkant vermeld onder overige ontvangsten  

€3.000 

 Aan de uitgavenkant  zijn de Huisvestingskosten gesteld op €  4.000 Dit is eigenlijk een stelpost.  

Want de leden stellen vragen of  een eigen pand in Almere nodig is. Het ombudsteam heeft geen 

eigen plek, zat in de fractiekamer of elders.  

Bij de jaarrekening zal aangeven worden waar dit bedrag aan besteed wordt.  

De leden gaan akkoord met de begroting 2016 met dank aan de penningmeester.  

5. Rondvraag:  

 Erik vraagt of er een vervolg gegeven wordt aan bijeenkomsten met bepaalde  doelgroepen. Hij 

heeft de discussies met de jongerengroep in juni als zeer zinvol en inspirerend ervaren. Mensen 

hebben ideeën over de toekomst van de partij en de sociaal democratie.  Er vond ook een 

bijeenkomst met oud-bestuurders plaats. Ook deze was zinvol. Centraal stond het thema van 

vitalisering van de PvdA. Hoe houden we de energie van de beweging vast.  

6. Sluiting  



Hattum  spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking met de fractie en het werk dat de fractie- 

leden voor de partij verzet.  Hij nodigt de leden uit voor het politieke café over  burgerschap en 

participatie dat na de vergadering plaats vindt en verwelkomt de gasten.   

Ellie Teunissen, 

 secretaris PvdA-afdeling Almere     

 28 oktober 2015 


