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De PvdA afdeling Zutphen-Warnsveld heeft in 2017 te maken gekregen met een vrijwel 
volledige bestuurswisseling, alleen Frans Eggermont bleef aan. Petra Smeenk, Paula Wieggers 
en Jokelien Homans hadden hun afscheid al aangekondigd, maar er werd ook afscheid 
genomen van voorzitter Richard van Gelder.  
 
Eind april was het bestuur weer voltallig met Marjolein Pronk (interim-voorzitter), Elizabeth 
van Wensveen (penningmeester), Fransje vd Breggen (secretaris) en Fred Meijer die evenals 
Frans Eggermont het bestuur aanvullen als bestuursleden zonder specifieke functie.  
 
PvdA Zutphen-Warnsveld mag zich erg gelukkig prijzen met een altijd weer verrassend trouwe, 
actieve en enthousiaste kern. Ook in 2017 is dat goed zichtbaar geweest. Vanwege de 
aankomende gemeenteraadverkiezingen werden de leden regelmatig naar een 
ledenvergadering geroepen. Met onze campagne zijn wij vroeg gestart en een flink aantal 
PvdA-vrijwilligers hebben we inmiddels gespot op verschillende plaatsen in de Zutphense 
samenleving. 
 
Voor de zomer werd in samenspraak met de leden de profielschets van de kandidaten 
vastgesteld. In enkele apart georganiseerde ledenbijeenkomsten hebben we de belangrijkste 
onderwerpen voor het verkiezingsprogramma besproken. Hieruit kwam naar voren dat 
bestaanszekerheid voor ons het onderliggende thema is.  Zo konden wij al eind oktober het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst aan de leden voorleggen, met dank aan de 
schrijvers van het verkiezingsprogramma en de kandidatenselectiecommissie. De feestelijke 
avond in de Broodfabriek, waarin het verkiezingsprogramma zonder wijzigingen en de 
kandidatenlijst met enkele positiewijzigingen werden aangenomen, werd gevolgd door een 
gezellige borrel. 
 
Het kernteam campagne, met als coördinator Jasper en Annelies als lijsttrekker, riep al snel de 
eerste 12 kandidaten bij elkaar om de campagne vorm te gaan geven. Afgesproken werd dat de 
PvdA met 6 thema's de campagne in zou gaan. Deze thema's: Werk, Wonen en Spelen, Veilig 
Fietsen, Dementievriendelijke gemeente, Armoede en Schulden en tenslotte Duurzaamheid, 
werden ondergebracht bij werkgroepjes onder leiding van kandidaten. Door het vroege 
vaststellen van de kandidatenlijst kon direct rustig begonnen worden met het maken van alles 
wat een campagne nodig heeft, denk aan foto’s, posters, presentatiemappen, etc., 
 
Het bestuur faciliteert de campagne-activiteiten, maar kwam tot de ontdekking dat er maar 
weinig geld beschikbaar was. Ook de landelijke PvdA kan deze keer de gewone financiële 
campagneondersteuning niet geven. Daarom besloot het bestuur om sponsoracties  te 
ontwikkelen en Mirjam van Doorn te vragen deze taak op zich te nemen. 
 
Het nieuwe bestuur boog zich in 2017 ook over een nieuw jaarwerkplan 2018 en begroting. 
Centraal in dit werkplan staat dat de afdeling er na de verkiezingen alles aan gaat doen om het 
vertrouwen van kiezers terug te winnen en te behouden. Hiervoor is niet alleen contact diep in 
de poriën van de samenleving nodig, ook onze afdeling zelf zal weer een bruisende en 
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attractieve afdeling moeten worden: een politieke vereniging waar men graag bij wil horen. 
Deze mix van serieuze politiek en plezier kwam in 2017 al in uiting door het organiseren van 
een Pubquiz, het luchtkussen bij de Week van de Wijk,  het organiseren van open discussies 
over het verkiezingsprogramma, de feestelijkere ledenbijeenkomsten en de wijze waarop de 
campagne vorm kreeg.  
 
Marjolein Pronk nam in oktober afscheid als interim-voorzitter vanwege drukte op haar werk. 
Tot maart 2018 zal Frans Heitling,1 met goedkeuring van de leden, haar opvolger als interim-
voorzitter zijn. Eind maart 2018 kiest onze afdeling een nieuwe voorzitter..  
 
Als laatste onze dank aan allen die zich op wat voor manier dan ook, voor de PvdA afdeling 
Zutphen - Warnsveld, hebben ingezet. 
 
 

Met rode groet,  
 
 

Frans Heitling, interim-voorzitter  
Fransje van der Breggen, secretaris 
Elizabeth van Wensveen, penningmeester  
Fred Meijer 
Frans Eggermont 
 
19 februari 2018 

                                                           
1 Een raadslid mag alleen tijdelijk een politieke functie laten samenvallen met een bestuursfunctie binnen de 
PvdA. 


