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Inleiding 
 
2018 is een verkiezingsjaar en de start van het jaar staat daarom in het teken van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 mrt 2018. 
Het belooft een spannend jaar voor onze afdeling en voor de PvdA in zijn geheel te worden: 
zullen de kiezers ons weer hun vertrouwen schenken?  
 
Daar horen twee vragen bij: 

1. Hoe dan we dat? 
2. En als wij op 21 mrt. een goede uitslag maken, ons streven is 5 zetels in de raad, hoe 

houden wij dat vertrouwen dan vast? 
 
Over het antwoord op de eerste vraag is het huidige bestuur helder. Alle aandacht gaat in de 
eerste drie maanden van 2018 naar de campagne. Er is al veel voorwerk gedaan: 
• Annelies de Jonge is al voor de zomervakantie als lijsttrekker benoemd.  
• Voor het schrijven van het verkiezingsprogramma is een analyse gemaakt van de visie en 

ideologie van de PvdA door de jaren heen: wat was steeds de verbindende factor? Dat bleek 
bestaanszekerheid te zijn. Streven naar bestaanszekerheid voor mensen, is wat de PvdA 
drijft.  

• Met bestaanszekerheid in het achterhoofd is het verkiezingsprogramma geschreven, na 
twee keer in ledenbijeenkomsten over de uitgangspunten en thema’s te hebben gesproken.  

• Zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma zijn op 25 okt. 2017 vastgesteld door 
de leden. 

• TEAM 18, dat de campagne leidt, heeft een campagneplan opgesteld, waarbij ook hier 
bestaanszekerheid de rode draad is. 

• Kandidaten zijn betrokken bij de uitvoering van het campagneplan. 
 
Het antwoord op de tweede vraag is minder makkelijk en vraagt een nieuwe aanpak. 
Naast een sterk functionerende fractie zal de afdeling een rol moeten gaan spelen in: 
 
1. Onderhouden van het contact met de samenleving in Zutphen 
2. Creëren van een bruisende en attractieve afdeling die nieuwe leden aantrekt 
3. Behouden van leden 
4. Scouten en opleiden van politiek talent 
5. Ondersteunen van de fractie 
6. Meedenken met de landelijke PvdA, om de sociaaldemocratie weer een krachtig gezicht te 

geven, met een boodschap die een alternatief moet worden voor de huidig dominante 
neoliberale cultuur. 

 
In onze afdeling is het aan het bestuur om bovenstaande 6 doelen in gang te zetten en ervoor te 
zorgen dat deze in gang gezet en gerealiseerd worden. 
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De afdeling. 
 
De afdeling heeft op dit moment 196 leden. Zo’n 60 leden zien wij regelmatig en het bestuur 
verwacht dat met zoveel geïnteresseerde leden bovenstaande doelen kunnen worden 
gerealiseerd. Het jaarwerkplan voorziet in een breed scala van activiteiten, waarin ieder lid wel 
iets van zijn gading kan vinden. Een flexibele omgang met elkaar en samen plezier maken horen  
daarbij. Brainstormen over bestuursvormen zal na de verkiezingen worden opgepakt. Het 
bestuur zal zaken aankaarten en in gang zetten, leden geven er uitvoering aan.  
 

De uitwerking van de doelen 
  

1. Het onderhouden van het contact met de samenleving in Zutphen. 
Onze leden zijn niet alleen leden van de PvdA, zij zijn ook burgers: zij werken, zij sporten, zijn 
mantelzorger of doen vrijwilligers werk. Samen hebben zij veel kennis over wat er leeft in 
Zutphen. Hoe breng je die kennis bij elkaar en naar onze politici? En hoe geven wij de permanente 
campagne hierin een plaats? Het maandelijks uitreiken van een rode taart aan vrijwilligers of 
actief een handje mee te helpen, zoals meedoen aan NL Doet, zijn voorbeelden van hoe dit 
aangepakt kan worden.  
 
Het bestuur zal na de verkiezingen een bijeenkomst organiseren om hier met leden over te 
brainstormen.   
 

2. Het creëren van een bruisende en attractieve afdeling die nieuwe leden aantrekt 
Er zal een werkgroep evenementen in het leven geroepen worden die activiteiten gaat bedenken 
en uitvoeren. Het organiseren van een Pubquiz, een thema- of benefietavond zijn zo maar wat 
voorbeelden van wat er bedacht kan worden. In principe wordt ernaar gestreefd om elke maand 
iets op de agenda te zetten. 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering zal de werkgroep evenementen geïnstalleerd worden. 
 

3. Het behoud van leden 
100 jaar geleden wisten de sociaaldemocratische leiders heel goed wat ze moesten doen om 
burgers en arbeiders aan hun politieke vereniging te binden. Iedere vergadering duurde kort en 
eindigde met muziek en dans. Om ervoor te zorgen dat het plezier weer terugkomt, dat er 
gezelligheid is en dat men blij is lid te zijn stelt het bestuur voor om: 
• Aandacht te besteden aan nieuwe leden en aan belangrijke gebeurtenissen in het leven van 

een lid, zoals een geboorte of een ziekte. 
• De Rode taxi weer in het leven te roepen om leden die slecht ter been zijn van en naar 

vergaderingen te brengen en natuurlijk naar een stemlokaal. 
• Door te gaan met de verjaardagskaarten, maar misschien wel in een andere vorm. 
• Elke maand een korte nieuwsbrief uit te brengen  
• Actieve politici te vragen om regelmatig in de nieuwsbrief of via de website, Facebook, 

Instagram, Twitter of nog nieuwere media, te laten weten waar ze mee bezig zijn, waarom zij 
daar mee bezig zijn en wat de gevolgen zijn. 

 
Het bestuur zal uitvoering geven aan deze plannen. 
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4. Het scouten en opleiden van politiek talent 
Vooral het onderhouden van contacten in de Zutphense samenleving zal ons attent maken op 
talenten die er nog nooit over hebben nagedacht om de politiek in te gaan. In de eerste plaats zal 
het bestuur een informatiemapje maken voor nieuwe leden. Daarnaast zal het bestuur er samen 
met de fractie zorg voor dragen dat talenten opgemerkt worden, eens mee kunnen lopen met de 
fractie en mee kunnen doen aan lokale, landelijke en gewestelijke opleidingen en trainingen. Het 
begeleiden van de nieuwe talenten vormen een belangrijk onderdeel van dit jaarwerkplan. 
 
Het bestuur gaat op zoek naar een coördinator scouten en opleiden. 
 

5. Het ondersteunen van de fractie 
Het bestuur zal met de nieuwe fractie gaan praten om te zien hoe zij kan helpen om de 
vaardigheden die nodig zijn om als fractie goed uit de verf te kunnen komen, te faciliteren. Dat 
zou bijvoorbeeld zelfs kunnen inhouden dat het bestuur een interne debatcompetitie uitschrijft.  
 
De fractie zal ondersteuning kunnen gebruiken vanuit denktanks. De leden van een specifieke 
denktank buigen zich, samen met een fractielid, over een bepaald thema en brengen hierover 
advies uit aan de gehele fractie. Denk hierbij aan de huidige werkgroep transities die bijeenkomt 
om stelling te nemen over de problemen bij de decentralisatie van taken van de landelijke 
overheid naar de lokale overheid. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen zal het bestuur met de fractie om de tafel gaan om te bepalen 
aan welke denktanks de fractie behoefte heeft.  
 
Iedere denktank verzorgt een keer per jaar een thema-avond 
 

6. Het meedenken met de landelijke PvdA 
In heel Europa vragen sociaaldemocraten zich af, waarom zij het vertrouwen van de kiezers 
verloren. Het rapport ‘Op de toekomst’ dat Paul Depla uitbracht deze zomer, zorgt voor een 
goede start om de sociaaldemocratie weer krachtig te maken. Ook onze ‘kleine’ Zutphense 
afdeling heeft leden die zich vooral interesseren voor de landelijke politiek, het bestuur wil voor 
hen weer een werkgroep in het leven roepen. Het voorbeeld voor deze discussiegroep is de 
voormalige, zeer succesvolle werkgroep ‘Bovenlokaal’. In deze werkgroep zal de 
congresafgevaardigde het voortouw moeten nemen omdat deze onze afdeling 
vertegenwoordigt en op de hoogte is van wat er landelijk op de agenda staat. 
 
Deze werkte groep organiseert een keer per jaar een thema-avond 
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De jaarkalender 
 

Hierin worden globaal de activiteiten weer gegeven, maar de kalender is flexibel. TEAM 18 plant 
de activiteiten tot aan de verkiezingen en zij handelen ook naar bevindingen. De leden worden 
van de activiteiten op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrief en mailtjes. Na de 
campagne hangt veel af van de activiteiten van de denktanks en werkgroepen. 
 

Datum Activiteit Thema 
Campagne: flyers, posters, social media, etc. 

11 jan. ‘18 Feestavond Nieuwjaarsborrel + Pubquiz 

18 jan. ‘18 Politieke Avond Lekker leven in Zutphen 

27 jan. ‘18 Rode Taart MBO-agenda 

9 feb. ‘18 Feestavond Rode Taarten Feest 

14 feb. ‘18 Valentijnsdag Binding met de samenleving 

24 feb. ‘18 Rode Taart Sociaal Ondernemen  

8 mrt. ‘18 Politieke Avond Werken en leren in Zutphen 

21 mrt.’18 Verkiezingen Samenkomen 

28 mrt. ‘18 Algemene Ledenvergadering Jaarrekening, invullen van functies, evaluatie campagne, installatie 
werkgroepen 

31 mrt. ‘18 Rode Taart Binding met de samenleving 

31 mrt. ‘18 Teambijeenkomst Lunches met alle PvdA campaigners 

April Fractie, volgers en talenten Opleiden, trainen 

18 april ‘18 Bijeenkomst leden Brainstormen over binding met de samenleving  

28 april ‘18 Rode taart Binding met de samenleving 

1 mei Viering Traditionele viering, rozen en speldjes delen 

18 mei ‘18 PUBQUIZ Attractieve politieke partij 

19 mei ‘18 Vervolg bijeenkomst Bestuursvormen, brainstormen  

26 mei ‘18 Rode taart  Binding met de samenleving 

Juni Fractie, volgers en talenten Opleiden, trainen 

20 juni ‘18 Thema-avond Lokale thema's en dilemma's aan de orde 

30 juni ‘18 Rode taart  Binding met de samenleving 

Vakantie 

25 aug. ‘18 BBQ Start nieuwe jaar, energie opdoen, nw. ledendag 

25 aug. ‘18 Rode taart  Binding met de samenleving 

September Fractie, volgers en talenten Opleiden, trainen 

19 sept. ‘18 Thema-avond  Waarnaartoe met de sociaaldemocratie? 

29 sept. ‘18 Rode taart  Binding met de samenleving 

19 okt. ‘18 PUBQUIZ  Attractieve politieke partij 

27 okt. ‘18 Rode taart Binding met de samenleving 

15 nov. ‘18 Algemene Ledenvergadering Werkplan + begroting 2019 

24 nov. ‘18 Rode taart  Binding met de samenleving 

December     
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De vereniging 
 

Het afdelingsbestuur 
Het bestuur telt op dit moment 5 leden. In april 2018 trad het vorige bestuur af, alleen Frans 
Eggermont bleef als oudgediende.  
• Marjolein Pronk, onze voorzitter heeft vanaf het begin aangegeven alleen interim-voorzitter 

te willen zijn, zodat er tijdens de voorjaarsvergadering een voorzitter gekozen zal moeten 
worden. 

• Frans Eggermont kan nog 1 keer herkozen worden.  
• Het bestuur zou er graag nog een bestuurslid bij hebben om het werkplan goed te kunnen 

uitvoeren. 
Volgens afspraak treedt ieder bestuurslid na 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Na 4 jaar treedt 
het bestuurslid terug, tenzij de leden een ander besluit nemen.  
 

Aftredend Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid 1 Lid 2 Lid 3 

2018 Vacant   Frans  Vacant 

2019  Fransje Elizabeth  Fred  

2020 Vacant   Vacant  Vacant 

2021  Fransje Elizabeth  Fred  

 
Het bestuur voert elk jaar een functioneringsgesprek met de fractievoorzitter en de eventuele 

wethouder. Deze worden onder meer gevraagd naar het functioneren van de fractie en de 

fractieleden en – volgers. De fractievoorzitter voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

fractieleden en -volgers. De voorzitter (of zijn vervanger) is bij deze gesprekken. 

Het Ombudsteam. 
Het Ombudsteam wordt op dit moment bemand door Marjolijn Moester en Jan van Gemert. Zij 

zouden graag zien dat zich nog enkele leden aanmelden, zodat zij het succesvolle twee 

wekelijkse spreekuur weer kunnen hervatten. Er worden vooral leden gezocht met kennis en 

ervaring van financiën en/of regel- en wetgeving. 

Het ombudswerk voor de PvdA is nuttig werk dat doordringt in de mazen van de samenleving.  

Mensen kloppen aan voor een steuntje in de rug of als zij vast zitten in een wirwar van regels. 

Maar ook als zij zich onrechtvaardig behandeld voelen door een gemeentelijke instantie of als de 

duur van de uitkeringsaanvraag veel te lang uitloopt. PvdA-lid of niet, het Ombudsteam probeert 

voor iedereen een antwoord te vinden. Als het nodig is wordt de PvdA gemeenteraadsfractie of 

de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.  

Het bestuur zal zich inzetten voor een prominentere plek in de afdeling. 
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De ledenadministratie 

De digitalisering van de ledenadministratie is zodanig doorgevoerd dat er weinig meer te doen 

is voor een ledenadministrateur. De functie was altijd al een door de secretaris gedelegeerde 

functie. De secretaris zal daarom zelf de ledenadministratie gaan verzorgen, met veel dank aan 

Jeff Winters. 

Er zijn ook nog maar zo weinig leden die niet bereikbaar zijn met een email, dat er de laatste tijd 

eigenlijk geen beroep meer gedaan hoefde te worden op de wijkagenten en ook deze functie 

overbodig is geworden. Het bestuur gaat bekijken of het systeem van wijkagenten op een andere 

wijze benut kan worden, in het kader van contact onderhouden met de samenleving. De weinige 

leden zonder email krijgen voortaan hun stukken met de post toegestuurd. Dit alles betekent 

ook een flinke bezuiniging op het printen van stukken. 

Ten slotte 

Over mogelijke resultaten van verkenningen naar een linkse samenwerking in Zutphen door 

wethouder en fractie, zal een ledenbijeenkomst worden uitgeroepen. 

Het bestuur gaat de mogelijkheden onderzoeken voor nauwere samenwerking met andere PvdA 

afdelingen in de regio.  

Het bestuur denkt met dit werkplan 2018 een solide basis te leggen om het vertrouwen van 

kiezers in PvdA Zutphen Warnsveld terug te winnen, de vereniging nog bruisender en 

attractiever te maken en goed te zorgen voor onze talenten.  


