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Concept verslag PvdA ledenvergadering in Wijkcentrum Waterkracht 
 
De vergadering wordt door 26 leden bezocht.  Er ligt een presentieboek klaar waar ieder lid tekent voor 
aanwezigheid. 
 
Op verzoek van Jasper wordt de folder met daarin de samenvatting van het verkiezingsprogramma, de 
resultaten van het afgelopen jaar en de kandidaten, gelanceerd. De folder wordt op het scherm 
geprojecteerd en tegelijkertijd zowel op Facebook, Twitter als op de website geplaatst. Folders in A3 
formaat lagen klaar ter inzage. Het is een prachtige folder. 
 

1. Opening. 
Marjolein Pronk opent hierna de vergadering, zij heet iedereen van harte welkom en licht de agenda toe.  
Aan de orde is het vaststellen van het jaarwerkplan en begroting 2018. 
Na het sluiten van het huishoudelijke gedeelte zal Jasper Bloem het overnemen en het campagneplan 
verder uit de doeken doen.  
 

2. Mededelingen 
 Er zijn nog maar 24 leden zonder email. Dat betekent dat wij op kunnen houden met het verspreiden 
van stukken onder deze leden via de wijkagenten. De leden ontvangen nu een uitnodiging voor de 
vergadering per post met het verzoek dat als zij de stukken willen ontvangen, deze zullen worden 
gebracht. Fransje verwacht dat het aantal van 24 nog meer naar beneden kan worden gebracht. Zij en 
Theo Scharff hebben er al velen gebeld met bovenstaand resultaat. 
Dit alles betekent dat de wijkagenten niet meer worden ingezet voor het rondbrengen van stukken. Over 
een andere functie wordt nagedacht, het is jammer zo’n fijnmazig systeem te laten vallen. 
 
Ook betekent de digitalisering van de ledenadministratie dat de functie van ledenadministrator 
overbodig is geworden. Jeff Winters legt daarmee deze functie neer, de functie gaat weer deel uitmaken 
van de taken van een secretaris.  
Marjolein bedankt Jeff hartelijk voor zijn werk, hij ontvangt een bos bloemen. 
 
 Theo merkt op wat een fijne gesprekken hij heeft gevoerd met de leden die hij belt en dat het goed is 
zo contact te onderhouden. 
 Frans Eggermont komt met het idee om wijkagenten de verjaardagskaarten te laten brengen bij de 
leden en aan te bellen.  Marjolein zegt dat dit idee in het bestuur zal worden besproken. 
 

3. Vaststellen van de agenda.   
gb 
 
4. Concept verslagen ledenvergaderingen  
 6 september  gb 
 25 oktober  gb 
 Beide concepten worden goed gekeurd 

 
5. Het concept werkplan 2018 
Een samenvatting van het werkplan wordt op het scherm geprojecteerd. Dit verslag zal de dia’s volgen. 
 
Marjolein. Het is een ander plan dan we gewend zijn, vooral omdat de gemeentelijk verkiezing onze 
volledige aandacht vraagt.  Historisch gezien is Zutphen een rode PvdA stad en dat sentiment is voelbaar 
nog steeds bij vele inwoners aanwezig. De campagne moet hen wakker kietelen: sta je achter 
bestaanszekerheid? Dan moet je bij de PvdA zijn. Ga stemmen en kies PvdA! 
 

Dia 4 Vragen 
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1. Hoe doen we dat? 
Alle aandacht gaat de eerste 3 maanden naar de campagne. 
 
2. Hoe houden we het vertrouwen vast 
In het werkplan staan daarvoor doelen geformuleerd die ook al in een jaaragenda verwerkt zijn.  
De activiteiten zijn in de begroting die wij straks behandelen, opgenomen. 
 

Dia 5  De doelen 
1. Sterk functionerende fractie. 

Trainingen en cursussen 
 

2. Een attractieve en bruisende afdeling. 
Daar wil ik bij horen!   Activiteiten organiseren met een uitstraling naar buiten: je hoeft geen lid te 
worden, maar kom erbij. 
 

3. Behoud van leden 
Van verleden naar heden. Onze geschiedenis niet vergeten en richten op de toekomst. 
 

4. Scouting en opleiden van politiek talent. 
5. Van het grootste belang, wordt direct na de verkiezingen opgepakt. 

 
6. Ondersteunen van de fractie 

12 gedreven kandidaten, die laten we niet vallen, de gedrevenheid moeten we vasthouden. 
 Guus: ook deskundigheid organiseren. Er zijn allerlei leden met deskundigheden op gebieden als 

justitie, zorg, financiën. bouw, etc.  
 Jenny: spreekt haar verontrusting uit over de lage opkomst. Misschien ook eens met andere 

partijen praten over dit probleem? Het is een probleem voor alle partijen 
 Harrij: daarom doet de gemeente ook al meer dan andere jaren. Kiezers zullen via de social media 

worden opgeroepen om te gaan stemmen, de verkiezingsborden worden weer door de gemeente 
geplaatst, er worden activiteiten georganiseerd. 

 Fransje. Gaat in op de opmerking van Guus. Roept iedereen op zich aan te melden bij Mijn PvdA. 
Mijn PvdA is vernieuwd en interessanter geworden. Je kan aangeven of je vrijwilliger wil worden 
en welke deskundigheden je hebt en welke interesses. De secretaris kan je dan vinden.  

 Suggestie: geef bij iedere 10e lid dat zich aanmeldt bij Mijn PvdA een roos! 
 Mirjam: wil graag langskomen bij leden die het, vanwege inlogproblemen, niet lukt zich aan te 

melden 
 

7. Meedoen met de landelijke PvdA 
Vele leden hebben vooral belangstelling voor landelijke thema’s. Ook hierin kan de afdeling voorzien. 
 Theo: de werkgroep bovenlokaal voorzag in deze behoefte. Van alle werkgroepen waar ik in mijn 

leven heb ingezeten, was ‘Bovenlokaal’ de meest succesvolle. 
 Frans Eggermont: doen wij iets met het “sleepnet” referendum dat ook op 21 maart gehouden 

wordt?  Mark: landelijk niet. 
 

8. Dia 6 en 7 Uitwerking van de doelen 
 Brainstormen met leden direct na de verkiezingen over hoe wij in de poriën van de samenleving 

kunnen blijven 
 Een werk groep enthousiaste leden zal zich gaan buigen over het organiseren van evenementen, 

zoals een Pubquiz. Thema-avonden, debatavonden, etc. 
 Minder gestructureerde, meer ad-hoc, “denktanks” zullen thema’s op kunnen pakken en uit 

kunnen werken en daarbij de fractie van advies voorzien. 
 Een coördinator scouting en opleiden zal worden aangesteld 
 Een groep enthousiaste leden pakt de bovenlokale zaken op, volgen congressen en gewestelijke 

vergaderingen en agenderen thema’s. 
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9. Dia 8 De jaarkalender 
 In de jaarkalender wordt vooruitgelopen op de organisatie van acties etc. Leden worden op de 

hoogte gehouden van wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. 
 

10. Dia 9 Overige zaken 
 Het Ombudsteam wordt bemand door Marjolijn Moester en Jan van Gemert. Het is het enige 

Ombudsteam in Zutphen, en daarmee onderscheidend. Het team kan nieuwe leden goed 
gebruiken. 

Mirjam: heeft zich al eens aangemeld maar niets gehoord. Dit is dan verkeerd gelopen, dat moet beter 
voortaan.   

 
Verder zaken in het werkplan: 
11.   De samenstelling van het bestuur 
Marjolein Pronk is sinds april 2017 interim-voorzitter. Zij heeft het echter gewoonweg te druk om hier 
mee door te kunnen gaan. Er ligt nu een solide basis voor de afdeling om verder aan te kunnen werken. 
Daarom wordt er op de ALV van 28 maart 2018 een voorzitterverkiezing gehouden. Het punt wordt 
later in de vergadering weer voortgezet. 
 

 Willem Grotenbreg; is er gedacht aan samenwerking op links?  
Er zijn door Annelies en Harrij wel gesprekken gevoerd, zelfs vandaag nog is Annelies benaderd 
door de SP voor een linkse samenwerking. Er wordt discussie gevoerd over dit punt. Benadrukt 
wordt dat het verkiezingsprogramma altijd uitgangspunt moet zijn bij dit soort besprekingen.  

 Besloten wordt dat er een ledenbijeenkomst wordt belegd als de verkennende besprekingen iets 
opleveren.  

 
BESLUIT: Het jaarwerkplan wordt goed gekeurd. 
 

6.  De conceptbegroting 2018 
De begroting wordt geprojecteerd op het scherm. Elizabeth geeft toelichting. 

- Fred Daane: vraagt waarom de post “contributie politici” leeg is.  
- Elizabeth, Harrij en Jan van Gemert leggen uit hoe de regeling nu is en dat deze niet kan worden 

ingevuld omdat wij niet weten met hoeveel leden wij straks in de raad zitten en of er een 
wethouder is. De fractie stort in januari € 1500. 

Het bestuur heeft een nieuwe regeling opgesteld die later in de agenda behandeld wordt. Voorstel is om 
p.m. (pro memorie) te zetten bij deze post.  
 
Elizabeth vertelt verder dat het activiteitenfonds natuurlijk een vraagteken is: wordt dat wel toegekend?  
De verwachting is dat dat wel zal lukken.  

- Jenny vraagt naar de € 200 voor kantoorartikelen, lijkt haar wat hoog. Elizabeth vertelt dat dat 
ook de postzegels en de verjaardagskaarten zijn. Die alleen al kosten zoveel. 

Er volgt een discussie over de verjaardagskaarten.  
- Frans Eggermont heeft al gesuggereerd de kaarten dor de wijkagenten te laten brengen 
- Janny Winters suggereert kaarten via de email te sturen.  
- Mark merkt nog op dat de kaarten in het leven zijn geroepen ten behoeve van contact 

onderhouden met de leden.  
Er wordt besloten dat het bestuur zich over de verjaardagskaarten zal buigen.  

 
BESLUIT: Begroting wordt goed gekeurd. 
 
 
 

7.  Afdracht door bezoldigde bestuurders. 
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De PvdA heeft sinds enige jaren als regel dat 2 ½ % van het inkomen van bezoldigde bestuurders wordt 
afgedragen aan de landelijke PvdA en 2 ½ % aan de afdeling voor campagneactiviteiten. Kandidaten 
hebben hiervoor getekend met de ondertekening van de interne bereidverklaring.  
 
Het bestuur wil nu door middel van het voorliggende voorstel, regelen dat de uitvoering transparanter 
en inzichtelijker wordt dan dat dat tot nu toe het geval was.  

- Jan van Gemert: Stelt voor dat de kascontrole commissie ook de fractiekas controleert, dat kan 
dan meteen meegenomen worden. 

- Harrij: zal de jaarrekening bij de stukken voegen voor de voorjaarsvergadering 
- Marjolijn Moester: vraagt zich af waarom dit voorstel nodig is. 
- Fred Meijer legt uit dat de regeling nu niet conform de landelijke regeling werd uitgevoerd. 
- Marjolein voegt daaraan toe dat de nieuwe penningmeester geen transparante regeling aantrof 

toen zij ernaar zocht. 
 
BESLUIT: De leden stemmen in met het voorstel met als toevoeging dat de kascontrole commissie de 
fractiekas controleert. 
 

8. Voorzitterswisseling 
Fred Meijer neemt het woord. 
Hij heeft de laatste 6 maanden veel samen gewerkt met Marjolein en zij hebben al die tijd ook gezocht 
naar een nieuwe voorzitter. Marjolein is nu zo druk met haar werk dat zij per direct stopt, ook als 
bestuurslid. Tijdens de laatste ALV bood Frans Heitling zich aan als voorzitter, hij heeft er erg veel zin in. 
Frans is jammer genoeg ziek en dus afwezig.  
 
Volgens de Statuten en reglementen van de PvdA mag Frans echter geen voorzitter worden, omdat hij 
volksvertegenwoordiger is en in de fractie zit. Fred kan het zelf ook niet overnemen, te druk.  
 
Mark Hissink is op verzoek van het bestuur in de Statuten en reglementen gedoken om te zien of er 
dispensatie gevraagd kon worden en daarbij op artikelen gestuit die dispensatie toestaan voor een korte, 
tijdelijke overbrugging als de leden daar hun goed keuring aangeven.  
 
Het bestuur stelt daarom voor om Frans Heitling tot de voorjaarsvergadering van 28 maart te benoemen 
tot interim-voorzitter. Op 28 maart zal er een voorzitterverkiezing plaats vinden, want er zijn meer leden 
die erover denken zich kandidaat te stellen.  
 
BESLUIT: De leden gaan er mee akkoord Frans Heitling tot interim-voorzitter te benoemen tot aan de 
voorjaarsvergadering op 28 maart 2018. 
 
Fred dankt Marjolein hartelijk voor al het werk dat zij verzet heeft, zij krijgt een bos bloemen en een fles 
witte wijn.  
 

9. Rondvraag: 
- Janny: vraagt zich af of wij kunnen voorkomen dat zo’n voorzittersverkiezing geen blijvende wonden 

gaat slaan. En is er al eens gedacht aan een gedeeld voorzitterschap? 
- Fred: het bestuur gaat het hebben over andere bestuursvormen en zal hier goed opletten. 
 
Hierna wordt het huishoudelijke gedeelte van deze vergadering afgesloten en wordt de bijeenkomst 
voortgezet met een uitleg over de campagne door Jasper. 
 
 
 
 


