
Jaarverslag 2015 PvdA-Afdeling Almere 
 

Situatie-begin 2015 

De afdeling van Almere staat voor een aantal uitdagingen. Terwijl de zorg en de jeugdhulpverlening 

onder de verantwoordelijkheid komen te vallen van de lokale politici, heeft de afdeling te maken met 

de reacties van leden op de landelijke coalitie van PvdA en VVD. Dagelijks wordt gesuggereerd dat 

deze coalitie het niet lang volhoudt, terwijl beide partijen voor de verkiezingen van de Provinciale 

Staten staan. Er zijn veel problemen rond de PGB budgetten.  

De provinciale Statenverkiezingen komen te staan in het teken van landelijke kwesties, zoals de zorg, 

de PGB. Werkloosheid, hoge huren voor sociale woningen, winsten van multinationals en verhalen 

over belastingparadijs Nederland, lagere pensioenuitkeringen maken veel kiezers en leden boos.  In 

de loop van 2015 komen  daar de grote vluchtelingenstromen bij en de PvdA raakt in hevige 

discussies  over gastvrije opvang en over beperkingen van de instroom.  

Bestuur  

Het bestuur bestond in 2015 uit:  Hattum Palma (voorzitter) , Ellie Teunissen (secretaris en 

penningmeester tot april), Alkin Gunes, Omar El Bousaidi, (penningmeester), Nahied Koolen. 

In april 2015 trad Omar aan als penningmeester, waardoor Ellie haar penningmeesterschap kon 

beëindigen. In september 2015  heeft Alkin zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. 

Wat hebben we gedaan in 2015: 

Vitalisering 

In dit tijdsgewricht verliest de PvdA een groot aantal leden. In Almere is het grootste verlies geleden 

in 2014. ( van 485 naar 425)  In 2015 verloren we 24 leden. Van 425 naar 401.  

De afdeling heeft in 2015 twee verhuizingen achter de rug. Van het kinderdagverblijf aan de 

Wisselweg naar de Jool Hulstraat in een industriewijk. De Jool Hulstraat moesten we eind december 

verlaten. Het bestuur concludeert dat het beheer van een eigen pand zowel tijdsintensief is als duur. 

De heer Baljet heeft aangeboden het PvdA materiaal op te slaan om niet.  

Binding bestaande leden  

Om de binding en gezelligheid te verhogen organiseerde het bestuur iedere eerste vrijdag een rode 

borrel tot juni 2015.  In september kwam de fractie met een alternatief van “de tafel van 2” in café  

op 2, op de eerste zaterdag van de maand onder leiding van At Kasbergen en Berdien Steunenberg.  

De administratieve basis is bewerkt, maar we krijgen deze niet compleet met e-mailadressen.  

Verschillende telefoonrondes om e-mail adressen te verkrijgen en schriftelijke verzoeken hiertoe 

hebben mondjesmaat resultaat gehad. Hierbij kunnen we opmerken dat leden zelf aan kunnen geven 

of ze geïnformeerd willen worden van wie ze e-mail willen ontvangen. De mail wordt dus gefilterd.  

Er zijn 25 ouderen 70+ die geen e-mail hebben. Zij worden per brief geïnformeerd.  



Om mensen bij het werk van PvdA te betrekken hebben we de volgende activiteiten georganiseerd. 

1.  1 mei : 

 70 rozen uitgedeeld aan 70plussers  

 1 mei viering  met maaltijd ( 28 pp)  

 rozen aan de “nachtwerkers” door de fractie. 

2. maandelijkse rode borrels tot juni 2015, een keer met pub-quiz over wonen, verder informeel 

3. Iedere maand een thema avond voor leden en buitenstaanders georganiseerd en twee statutaire 

ledenvergaderingen.  

De thema-avonden gingen over,  

 Wat is van Waarde  in de PvdA ( Rayomond Loozekoot)  

 Waterschappen ( Jan Nieuwenhuis),   

 Werkgelegenheid PvdA Europa ( Paul Tang)  

 Fonds verstedelijking ( investeringen 50pp met veel buitenstaanders) 

  Wonen ( met Saskia Lion Woonbond 50 pp)   

 Een jongerendebat over Bijzondere hobby’s  georganiseerd door de jongeren binnen de PvdA 

( Jerzy Soetekouw, Erik Theunissen, Leida Hohle) met o.a. Maarten  

 Vluchtelingen in Almere ( Ciska v.Rijn) 

 Talkshow over burgerbetrokkenheid ( Kerim Iskender) 

 Talkshows over o.a. schuldhulpverlening, en gemeentelijke begroting 2016, Youth games, 

Groene Campus 

4.  Vijfenveertig nieuwe leden, die vanaf 2011 lid zijn, werden uitgenodigd om aan een 

opleidingsfestival mee te doen.  

6.  Fietsexcursie in de wijken Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt  die door Henk Mulder, voormalig 

wethouder en de fractie was georganiseerd.  

7. Afscheid van wethouder Henk Mulder, en kennismaking met Tjeerd Herrema, de nieuwe 

wethouder Ruimtelijke ordening, wonen en Wijken 

8.  Oproep voor deelname aan acties: de VLA,  light walk 20 nov.( stem van de zwijgende 

meerderheid.), Stil protest tegen komst Geert Wilders ( 3 okt.)  Vele partijgenoten lieten zich zien.  

De samenwerking met SP en Groen Links is op dit terrein snel en goed.   

Bestuur en fractie hebben op een goede constructieve wijze samengewerkt  en voor tal van 

bijeenkomsten gezorgd. Met de SP en Groen Links zijn verkennende gesprekken gevoerd om te zien 

op welke terreinen verder samengewerkt kan worden.  

Campagne 

Vanaf november 2014 tot maart 2015 werd er campagne voor Provinciale Staten gevoerd. Ongeveer 

twintig vrijwilligers waren actief; zij hebben materiaal verzameld, in honderden tasjes gestoken, 

rozen, appels en flyers uitgedeeld op verschillende zaterdagen in januari, februari en maart. Alkin 



Gunes was hierin een actieve spil, gesteund door de altijd actieve Gewestelijke coördinator Ton van 

Eck. Potentiele kandidaten en vrijwilligers waren weer iedere zaterdag aanwezig.  

 

Het canvassen, huis aan huis gaan, ontmoet geen enkel enthousiasme bij de leden. Vanuit de fractie 

worden verschillende ontmoetingen met burgerinitiatieven georganiseerd en opengesteld voor 

leden. Omdat deze meestal op een werkdag plaats vinden, wordt hier spaarzaam gebruik van 

gemaakt. 

Samenwerking met gewest: 

In 2015 zijn twee gewestelijk vertegenwoordigers toegetreden tot het gewestelijk bestuur: Monique 

Dubois en Loes Boekema. Twee leden hebben zich om verschillende redenen teruggetrokken. Het 

bestuur heeft de vacatures ingevuld samen met Elly Louter.   

Wat is er blijven liggen:  

Vergeleken bij het ambitieuze werkplan 2015 zijn de volgende zaken blijven liggen:  

Scholing en opleiding ( geen behoefte?)  het instellen van werkgroepen ( geen behoefte?)  

Klachten 

Bij het bestuur zijn twee klachten binnengekomen over het functioneren van leden en/of bestuur.  

Een klacht is naar tevredenheid van alle partijen afgerond. Een andere klacht is verwezen naar de 

commissie integriteit van het hoofdkantoor.  

Tot slot 

Het jaar 2015 overziend kan het bestuur stellen dat de afdeling dank zij een actieve samenwerking 

met de fractie maandelijks activiteiten heeft ontplooid en zoveel mogelijk leden heeft betrokken bij 

de PvdA. Het bestuur constateert ook dat door de openheid en het relatienetwerk van de fractie veel 

buitenstaanders, niet leden, de thema-avonden en de Tafels op 2  hebben bezocht en dat hierdoor 

het open karakter van de PvdA versterkt is.  



Ondanks belrondes, bezoeken, telefonische kontakten hebben we niet kunnen voorkomen dat het 

ledental is teruggelopen. In vergelijking met de landelijke tendens is dit in 2015 voor Almere slechts 

een klein aantal, nl 24. We hebben nog een weg te gaan om (nieuwe)  kiezers aan ons te binden. 

Bestuur en fractie, diverse vrijwilligers en fractieassistenten hebben hard gewerkt. Het bestuur is 

daarom al diegenen, die zich hebben ingespannen zeer dankbaar. Met elkaar maken we een vuist.   

 

Namens het bestuur, 

 

Ellie Teunissen 

Secretaris PvdA-Almere  

Februari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur concludeert dat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen, maar niet tegen de gevolgen 

van landelijke besluiten opgewassen is.  

 

 

 

 

 

Werving 

De afdeling kent een bestand van 231 belangstellenden. Deze zijn door een vrijwilligersgroep 

telefonisch benaderd om lid te worden. Er zijn 20 nieuwe leden bijgekomen.   



Er zijn nogal wat leden die financiële achterstanden hebben van meer dan 7 maanden. Met een 

aantal is contact opgenomen, maar niet altijd met resultaat. Soms hebben we een financiële regeling 

kunnen treffen. 

Ook mensen die om politieke redenen opzeggen, zijn door het bestuur benaderd. Het beeld is dat 

mensen boos zijn op de genomen maatregelen op het terrein van zorg, wonen en vluchtelingen.  

Maar leden voelen zich ook niet gehoord als ze mail sturen naar Kamerleden. Signalen hierover naar 

het hoofdkantoor hebben ertoe geleid dat opzeggende leden  voor een speciale bijeenkomst werden 

uitgenodigd om met Kamerleden te discussiëren. Onhelder is of dit tot terugkeer heeft geleid. 

 

 


