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De ledenadministratie wordt vanaf september 2017 door de secretaris van onze afdeling gedaan.  
In april 2017 werd ik secretaris van onze afdeling. De laatste jaren is door de digitalisering van de 
ledenadministratie het werk dat van een ledenadministrator verwacht werd, sterk verminderd en het 
belasten van een vrijwilliger in deze functie overbodig geworden. Tijdens de ledenvergadering van 22 
oktober 2017 is daarom afscheid genomen van Jeff Winters als ledenadministrator. 
Jeff: hartelijk dank voor het werk dat je hebt verzet.  
 

Ledenverloop: 
Op 31 december 2017: staan er totaal 197 leden op onze ledenlijst. 4 meer dan in 2016.  

 Staan er 65 leden op onze ledenlijst van 70 jaar of ouder (ong. 33 %)  

 Staan er 119 leden op onze ledenlijst tussen 40 en 70 jaar (ong. 60.5 %) 

 Staan er 10 leden op onze ledenlijst tussen 25 en 40 jaar (ong. 5 %) 

 Staan er 3 leden op onze ledenlijst van 25 jaar of jonger (ong. 1,5 %) 
 

Oudste lid 

 Ons oudste lid is 95 jaar.  
Jongste lid 

 Het jongste lid is 21 jaar. 
 

3 van onze leden zij al lid sinds de oprichting van de PvdA in 1946 
 
In 2017 zijn in 2017 5 leden overleden.  

 Dhr. Klaas Wensveen op 29 maart 2017 

 Mw. van der Horst op 9 mei 2017 

 Dhr. Visser op 16 juni 2017 

 Dhr. Pasman, de datum van zij overlijden is ons niet bekend. 

 Dhr. Berendsen op 32 oktober 2017 
 
Mutatieoverzicht 2017  
Nieuwe leden 

 Er hebben zich 15 nieuwe leden aangemeld in 2017 
 
Beëindigde lidmaatschappen 
In totaal hebben 17 leden hun lidmaatschap opgezegd. Geen van hen gaf de lokale politiek als reden op. 

 5 door overlijden 

 2 zonder reden 

 2 vanwege de landelijke lijsttrekkersverkiezing 

 1 vanwege onvrede met de landelijke politiek. 

 7 vanwege mij onbekende reden. 
 

Verhuizingen: 

 10 PvdA leden zijn naar Zutphen verhuisd in 2017 en daardoor lid geworden van onze afdeling. 

 4 Zutphense leden zijn verhuisd naar een andere gemeente 
 

 
Ledenbinding /Lidmaatschap  
 
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. Het bestuur verwelkomt deze leden en zal dit vanaf de 
21 maart weer energiek oppakken. 
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1 mei viering 
Op 1 mei brengt de afdeling ieder jaar een roos naar leden van 65 jaar en ouder. Vorig jaar is door de 
ledenvergadering besloten die leeftijd te verhogen naar 75 jaar.  
Op 1 mei worden ook de speldjes rondgebracht voor 25 of 50 jaar lidmaatschap.  
 
Contact vanwege opzegging  
Het Partijbureau in Amsterdam organiseert het contact 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 dit 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 vanuit het Partijbureau.  
 
Mailings   
Als secretaris en beheerder van de ledenadministratie verzorg ik de mailing die ieder lid, met een e-
mailadres, regelmatig ontvangt.   Wij hebben nu nog 25 leden die wij niet kunnen bereiken met email. 
PvdA leden die geen e-mailadres hebben doorgegeven ontvangen de uitnodiging voor de twee verplichte 
ledenvergaderingen met de post. Er wordt hen gevraagd of zij de stukken willen ontvangen, de stukken 
worden gebracht door wijkagenten. 
 
De stukken voor een vergadering worden met de uitnodiging mee gestuurd en zijn ook altijd te vinden op 
onze website: https://zutphen.pvda.nl  
 
Mijn PvdA.nl   
Indien je kunt internetten kun je naar de besloten website van de PvdA surfen en inloggen op 
http://mijn.pvda.nl  Mijn PvdA geeft je toegang tot jouw eigen PvdA pagina.  
Mijn PvdA is nog steeds niet bij alle leden bekend. Dat is jammer, je mist de kans eens te kijken hoe je bij 
de PvdA bekend staat.  Ik roep dan ook ieder lid op om de eigen pagina in Mijn PvdA eens te bekijken en 
desgewenst aan te passen.    
 
Je kunt al jouw gegevens bekijken en je persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer en mailadres, zelf 
veranderen. Ook kun je aangeven over welke deskundigheid je beschikt en welke onderwerpen jouw 
interesse hebben, zodat je daar informatie over ontvangt.   
 
Ook is er de mogelijkheid om op Mijn PvdA aan te geven of je vrijwilligerswerk zou willen doen binnen de 
PvdA, door de knop vrijwilligers te activeren. Je kunt aangeven welk vrijwilligerswerk jouw 
belangstelling heeft en ook of jij jezelf lokaal, regionaal of landelijk wilt inzetten. Tevens kun je de tijden 
aangeven die jou het beste uitkomen.  
Alleen de secretaris van de afdeling heeft toegang tot deze gegevens en kan daar actief mee omgaan.   
 
 

 
De wijkagenten  
Leden zonder e-mailadres, 
Er zijn nog 25 leden die wij niet kunnen bereiken met email: 11 van deze leden zijn ouder dan 85 jaar, 3 
ouder dan 70. Met de andere 11, jonger dan 70, zal contact opgenomen worden om te zien of zij toch een 
mailadres kunnen opgeven.  
 
Distributie stukken 
Cor en Toos Nijland brengen de post voor deze leden naar de wijkagenten voor verdere bezorging.  Dat 
hebben zij afgelopen jaar maar weinig hoeven doen en het bestuur gaat dit jaar in overleg met de 
wijkagenten en andere geïnteresseerde leden of zij ideeën hebben om aan dit vrijwilligerswerk een 
andere inhoud te geven, met de gedachte aan ledenbinding.  

https://zutphen.pvda.nl/
http://mijn.pvda.nl/
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Onze wijkagenten zijn:  
Benno Jochemsen (centrum): Jeff en Jannie Winters (Zuid Wijken); Bart van Osch (Zuidwijken); Gerard 
Borgonjen (Waterkwartier), Frans Eggermont (Noordveen); Enne de Boer Voorsteralleekwartier-
Noord); Anja Derksen (leesten); Jan van Gemert (oud Warnsveld); Flip Hatzman (rondom Dreiumme) en 
Frans Heitling (De Enk). Ook Mark Hissink brengt folders en stukken rond.  
 
Cor en Toos Nijland en de wijkagenten, mede namens het bestuur en fractie, hartelijk danken voor jullie inzet.    
 
Rieky van Hees 
 
Verjaardagskaarten: 
Rieky stuurt al jaren elk lid een verjaardagskaartje met een verjaardag groet van de afdeling. Zij is daar 
dit in 2018 per 1 maart mee gestopt, vanwege veranderingen in haar persoonlijke leven. Het bestuur 
overweegt nog of zij een ander wil vragen deze taak op zich te nemen of een andere invulling te vinden. 
 
Rieky heeft ook alles te maken met de rode taart die immers door haar schoondochter wordt gebakken.  
Rieky, heel hatelijk dank voor je inzet al die jaren en veel geluk in de toekomst: het komt je toe! 
 
Secretaris 
Fransje van der Breggen  
 
 
 
 
De getallen vergelijken: 
 

          
Jaarverslag Gegevens         

Jaar Aantal leden Mannen Vrouwen Totaal Nieuw Gekomen Vertrokken Beëindigd Overleden 

31-dec-16 193 122 71 193 29 - - 26 3 

31-dec-17 197 119 79 197 15 10 4 16 5 

 
          

Jaar Aantal leden < 25 jr. 25<>35jr 35<>50jr. 50<>65jr. 65<>90jr. > 90 jr. Lift.??  

31-dec-16 193 6 6 23 64 88 5 1  

31-dec-17 197 3 4 24 66 92 7 1  

 
 


