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Op 31 december 2013 stonden er  215 leden en 8 belangstellenden op onze ledenlijst.  
Op 31 december 2012 waren dat nog  234 leden en 2 belangstellenden.  
Daarmee is het ledenbestand van onze afdeling met 19 leden afgenomen.  
 
Onder de leden zijn op 31 december 2011  
15 leden 35 jaar of jonger, 1 meer dan vorig jaar  
127 leden tussen de 35 en 65 jaar oud, 10 minder dan vorig jaar  
 68 leden en belangstellenden 65 jaar of ouder,  14 minder dan vorig jaar 
Van 5 leden is geen geboortedatum bekend 
 
Oudste leden  
Onze afdeling kent 3 leden van 90 jaar of ouder. Ons oudste lid is 95 jaar.   
Er zijn nog steeds 4 leden die al lid zijn van de PvdA sinds 1946, het eerste uur,   
11 leden waren op 31 december 2013 50 jaar of langer lid.  
 
Jongste leden  
Het jongste lid is 19 jaar, er zijn 7 leden onder de 25, waarvan de meesten ook lid zijn van de JS. Al 
deze jonge leden zijn de laatste twee jaar lid geworden. 
 
Conclusie.  
Wij hebben dit jaar 19  leden verloren, dat is erg veel. De belangstellenden zijn nagetrokken maar 
wilden geen lid worden en zijn afgevoerd van de lijst. 
 

========================================== 
 
Mutatieoverzicht: 
 
Overleden 
4 leden zijn overleden.  

 De heer J. Feiken 

 De heer W. Soolsma 

 Mw. BA. osveld – te Riele 

 Mw. J.C. ten Have 
 

Verhuizingen: 

 Er zijn in 2013 4 leden binnengekomen uit andere afdelingen 

 Er zijn 3 leden vertokken naar andere afdelingen 
 

Opzeggingen: 
27 leden hebben dit jaar opgezegd waaronder: 

 2 leden wegens onvrede met de lokale politiek 

 12 leden vanwege onvrede met de landelijke politiek 

 5 leden vanwege financiële redenen 

 8 leden zonder reden aan te geven of geen interesse meer. 
 
Nieuwe leden: 
10 nieuwe leden hebben wij mogen verwelkomen, waaronder 4 JS’ers.  
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De ledenadministratie  
De ledenadministratie is sinds 2007 geheel virtueel, er komt geen papier meer aan te pas, en moet  
dan ook vooral goed opgeslagen worden. Vanuit de ledenadministratie in Amsterdam krijgt de 
afdeling sinds 2010 iedere maand een mutatieoverzicht en dat maakt een goede controle mogelijk.  
Zutphen houdt ook een eigen lijst bij, waarop bijzonderheden vermeld worden die alleen voor de  
afdeling van belang zijn, zoals de belangstellenden, de verjaardagen en de wijkindeling.  
 
Nieuwe leden  
Het bestuur ontvangt de gegevens van nieuwe leden of leden die verhuisd zijn en daardoor lid zijn  
geworden van de afdeling Zutphen-Warnsveld. Zij verwelkomen deze leden.  
 
Contact vanwege opzegging  
Het hoofdbureau in Amsterdam organiseert het contact op met een lid dat opzegt door naar de  
reden van de opzegging te vragen. Heeft die reden te maken met een landelijk standpunt dan wordt  
het lid in contact gebracht met een prominente PvdA’er om over de onvrede te praten. Ook op  
afdelingsniveau wordt contact gezocht, behalve als er doorgegeven is dat men al contact heeft 
opgenomen.  
 
De wijkagenten  
 
Het team van wijkagenten heeft een vacature. Wij N is op dit moment niet bezet.  
Wijk N bedient de straten tussen het ziekenhuis en het centrum van Leesten.  Er wordt maar enkele 
keren per jaar een beroep gedaan op de wijkagenten. 
Het wijkteam ziet er op dit moment als volgt uit: 
 
Wijk  
A  Mevrouw Janny, Winters-Kleine Het Zwanenvlot 51  
B  De heer B. Jochemsen, Houtmarkt 70  
C  De heer Gerard Borgonjen, Frans Halslaan 38  
D  De heer Frans  Eggermont, Keppelstraat 5 
E  Mevrouw Miep Broyl-Polle, Burg.Dijckmeesterweg 2  
F  Mevrouw H. Wensveen-Bielderman, Hemoneystraat 34  
G  De heer Enne de Boer, van Suchtelenstraat 34  
H  De heer Ger Claassen, Kruisstraat 88  
L  De heer Bart Van Osch, Stokebrand 510  
N  De heer Mark Hissink, Lammerstraat 13   
P  De heer B. Derksen, De Bosrand 48  
R  De heer Jan van Gemert, Van Nagelplein 20  
S  De heer Flip Hatzman, ‘ t Spiker 6  
V  De heer Frans Heitling, Het Horseler 37  
 
De wijkagenten wil ik, mede namens het bestuur en de fractie, hartelijk danken voor hun inzet.  
Ook Cor en Toos Nijland bedank ik hartelijk voor hun steun bij het klaarmaken en rondbrengen van 
de stukken naar de wijkagenten.  
 
Verjaardagskaarten  
Rieky van Hees stuurt sinds 4 ½ jaar elk lid of belangstellende een verjaardagkaartje met een  
verjaardagsgroet van de afdeling. Zo nu en dan komt het voor dat men op de verkeerde dag een  
verjaardagskaart ontvangt. Dat komt dan omdat de er in de ledenadministratie iets fout is  
genoteerd. Daarom mijn verzoek: geef het even door als dat is gebeurd, dan kan het in de ledenlijst  
recht gezet worden en weet Rieky dat zij de verjaardagskaart op het juiste moment heeft verstuurd.  
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En Rieky, zoals ieder jaar: fantastisch dat je het zo volhoud!  
 
 
 
Mailings  
Als ledenadministrateur en beheerder van de ledenadministratie verzorg ik de mailing die ieder lid  
met een e-mailadres regelmatig ontvangt.  
 
Uit kosten overweging en om de wijkagenten minder te belasten, heeft het bestuur besloten alleen  
Roodschrift en de confiscatie van de  algemene ledenvergaderingen van het voorjaar en het najaar 
door de wijkagenten rond te laten brengen naar alle leden. De leden die een e-mail adres hebben 
doorgegeven, ontvangen alle andere berichten en uitnodigingen via een mailing.  
PvdA leden die geen e-mail adres hebben doorgegeven, ontvangen belangrijke berichten en  
uitnodigingen in een schriftelijke versie die door de wijkagenten wordt rondgebracht.  
 
Roodschrift 
Roodschrift ontvangt u 3 keer per jaar. Als dit samenvalt met een ledenvergaderingen wordt de 
uitnodiging voor deze ledenvergadering, de agenda en andere stukken meegegeven met Roodschrift. 
Ieder lid is uitgenodigd eens een stukje op te sturen.  
De redactie van Roodschrift bestaat nu uit Frans Manders, Anja Derksen en ik zelf. 
 
Mijn PvdA.nl  
Indien u kunt internetten kunt u naar de besloten website van de PvdA surfen en inloggen op 
http://mijn.pvda.nl  .  Mijn PvdA geeft u toegang tot uw eigen PvdA pagina. U kunt al uw gegevens 
bekijken en uw persoonlijke gegevens zelf veranderen. En u kunt aangeven over welke 
deskundigheid u beschikt en welke onderwerpen uw interesse hebben, zodat u daar informatie over 
ontvangt.  
Ook kunt u op Mijn PvdA aangeven of u vrijwilligerswerk zou willen doen binnen de PvdA, door de 
knop vrijwilligers te activeren. U kunt aangeven welk vrijwilligerswerk uw belangstelling heeft en ook 
of u zich lokaal, regionaal of landelijk wilt inzetten. Ook kunt u de tijden aangeven die u het beste 
uitkomen. De ledenadministrateur, de secretaris van de afdeling en de vrijwilligerscoördinator 
hebben eveneens toegang tot deze gegevens en kunnen daar actief mee omgaan.  
Mijn PvdA is nog steeds vrijwel onbekend, dat is jammer, u mist de kans eens te kijken hoe u bij de 
PvdA bekend staat.  
Ik roep u dan ook allen op om uw eigen pagina in Mijn PvdA eens te bekijken en aan uw wensen aan 
te passen.  
 
Ledenadministrateur PvdA afdeling Zutphen-Warnsveld  
 
Fransje van der Breggen  
Dr. Wibautstraat 14  
Tel. 0575 – 47 00 04 / 06-432 49 658  
e-mail. fvdbreggen@planet.nl  
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