Afdeling Zeist

JAARVERSLAG BESTUUR 2013
Dit jaarverslag is een weergave van de activiteiten van het bestuur in 2013.
Tijdens de ledenvergadering van 24 februari 2014 wordt het jaarverslag
besproken. Heeft u opmerkingen, vragen of aanvullingen, dan kunt u die indienen
bij de secretaris van het bestuur: Janny van Werkhoven,
Steynlaan 95, 3701 ED Zeist, e-mail: jvanwerkhoven@planet.nl Het bestuur
betrekt deze dan, indien nodig, tijdens de ledenvergadering bij de bespreking van
het verslag.

1. Inleiding
Het jaar 2013 was eindelijk een jaar zonder verkiezingen, maar wel vol activiteiten in het
kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
In 2012 is al gestart met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen: diverse
procedures zijn toen vast gesteld. In 2013 is een planning gemaakt voor de
verkiezingscampagne en is al gestart met de uitvoering van een aantal activiteiten.
Een campagnekernteam onder leiding van Albert van Kuijk heeft de campagne voorbereid.
Politiek gezien was het weer een intensief jaar. De belangrijkste onderwerpen waar de
wethouder en de fractie zich mee bezig gehouden hebben waren: de nieuwe wet op de
jeugdzorg, de participatiewet, het centrumplan, Kerckebosch, de Brede school, het
minimabeleid,de woonvisie, het woningbouwproject Vogelwijk, het gemeentelijk verkeersen vervoersplan en een stabiele financiele situatie van de gemeente. De fractieleden en de
wethouder hebben in ledenbijeenkomsten en in de Omslag verslag gedaan van hun politieke
activiteiten.

2. Ledenontwikkeling
In 2013 is het ledenaantal helaas weer afgenomen. Eind 2013 telde de afdeling 214 leden.
Eind 2012 waren er 236 leden. Eind 2011 waren er 239, tegeover 252 leden in 2010.
Reden dat leden bedankt hebben waren onder andere onvrede met de landelijke politiek, of
de financiele situatie. Sommigen hadden ook een te grote contributieachterstand.
In juni mochten we één lid feliciteren met zijn veertigjarig lidmaatschap, twee leden waren
vijftig jaar lid. Verdrietig was dat er leden overleden zijn, waaronder Atie de Zwart, vooral
actief binnen de afdeling, en Tineke Schilthuis die vooral actief was in de landelijke en
provinciale politiek.
Met nieuwe leden in de afdeling werd door het bestuur contact opgenomen en als het op
prijs gesteld werd, werden ze bezocht.

3. Bestuurssamenstelling en activiteiten bestuur
In 2013 bestond het bestuur uit:
Carel de Wilde (voorzitter)
Janny van Werkhoven (secretaris)
Hennie Westbroek (penningmeester)
André Plancius (tot 1 april)
Mart Hage (ledenconsulent)
Nico Bernts (contactpersoon van het bestuur in de fractie, vanaf 1 april vice-voorzitter)
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Carel de Wilde heeft als voorzitter van de afdeling regelmatig gesprekken gevoerd met de
wethouder en de fractievoorzitter.
Mart Hage was verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ook organiseerde zij weer de
één mei rozen voor 65-plussers.
Nico Bernts vertegenwoordigde het bestuur bij de fractievergaderingen en leidde de
werkgroep “samenleving”
Hennie Westbroek heeft de begroting en de financiële jaarcijfers opgesteld. Het
hoofdbestuur heeft besloten over te stappen naar een andere bank, dit gaf een aantal
problemen waarvoor oplossingen gezocht moesten worden. Verder is hij coordinator van de
formulierenbrigade.
Janny van Werkhoven stelde als secretaris in overleg met de voorzitter de agenda voor de
bestuursvergaderingen op, maakte verslag van de bestuursvergaderingen, verzorgde de
persberichten en deed diverse secretariaatswerkzaamheden.
Wil Barten nam deel aan de bestuursvergaderingen als waarnemer vanuit de fractie.
Het bestuur heeft in 2013 tien keer vergaderd. Aan de orde kwamen voorbereidingen van
de ledenbijeenkomsten, de samenstelling van de kandidaatstellingscommissie en de
programmacommissie, de inhoud en de bezorging van de Omslag en gemeentelijke en
landelijke politieke zaken.
Daarnaast vond er steeds een terugkoppeling vanuit de fractie plaats.

4. Contacten fractie-bestuur.
De fractie bestond in 2013 uit:
Karst Schuring, fractievoorzitter,
Hans Goorhuis, fractiesecretaris,
Cor van Liempde, vice-voorzitter,
Ans van Gelder,
Wil Barten, zij verzorgde de fractie-financiën,
Fractieassistent was Ton Wachter.
Bodes de Vries was wethouder met de portefeuille sociale duurzaamheid, wijkwethouder
Zeist-West en projectwethouder van De Clomp, Vogelwijk, Drieluik Den Dolder en Zorgeloos
Wonen Kerckebosch.
Bij de fractievergaderingen waren steeds één of meer bestuursleden aanwezig, bij de
bestuursvergaderingen was een fractielid aanwezig. De voorzitter van het bestuur had
maandelijks overleg met de wethouder en de fractievoorzitter. In januari 2013 hebben de
afdelingsvoorzitter en de secretaris voortgangsgesprekken gehad met de wethouder, alle
fractieleden en de fractieassistent.

5. Ledenbijeenkomsten
In 2013 vonden acht ledenbijeenkomsten plaats.
De reguliere ledenbijeenkomsten werden gemiddeld genomen door 25-30 leden
bijgewoond, de belangstelling was groter dan het voorgaande jaar.
De eerste ledenbijeenkomst van 2013 was de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari. De
afdeling Zeist was in 2012 door het gewest uitgeroepen tot afdeling van het jaar en mocht
dus de nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor alle leden van het gewest. Tanja
Jadnanansing, Tweede kamerlid voor de PvdA en woordvoerder beroepsonderwijs en mbo,
vertelde over haar ervaringen.
Op 25 februari werden tijdens de jaarvergadering het jaarverslag en het financieel verslag
2012 besproken en goedgekeurd. De verkiezingscampagne is aan de orde geweest en
fractieleden gaven informatie over het centrumplan Zeist.
Maandag 25 maart kwamen drie onderwerpen aan de orde: de profielschets van de
toekomstige fractie en wethouder, een aantal aspecten uit het stuk “Over wat van waarde
is” en het stuk van de commissie Noten “Tussen leden en leiders”.
Op de ledenbijeenkomst op maandag 22 april was Tweede kamerlid John Kerstens aanwezig
om informatie te geven over het regeringsbeleid en vragen van leden te beantwoorden.
Zaterdag 15 juni was de afsluiting van het politieke seizoen. Het is honderd jaar geleden dat
de eerste sociaal-democraat in de gemeenteraad kwam. Zijn kleinzoon, journalist Bert van
Nieuwenhuizen, kwam daarover vertellen.
Bodes de Vries en Karst Schuring gaven een terugblik op het afgelopen politieke seizoen.
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Maandag 23 september was een discussieavond over de koopzondag en over het plan om
de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland samen te voegen. Na een korte inleiding
ontstond er een geanimeerde discussie. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord.
Thema voor de bijeenkomst op 28 oktober was “Europa”. Robbert Baruch,
kandidaatlijsttrekker voor de PvdA in het Europees parlement, kwam een inleiding houden
en ging in discussie met de leden.
De laatste ledenbijeenkomst van 2013 was op 25 november. Deze bijeenkomst stond
grotendeels in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden vastgesteld. De leden stemden in met
een lijstverbinding met Groen Links. Ook werd het werkplan 2014 en de begroting voor
2014 vastgesteld.

6. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
In maart is de kandidaatstellingscommissie, bestaande uit vijf leden, gestart met haar
opdracht. In november is de kandidatenlijst door de ledenvergadering vastgesteld.
Ook in maart is de programmacommissie, bestaande uit zes leden, gestart. Een
klankbordgroep en de bestaande werkgroepen hebben meegedacht en geschreven. Ook dit
verkiezingsprogramma is in november door de leden vastgesteld.
Om voor een goede verkiezingscampagne te zorgen is een campagnekernteam samengesteld. Albert van Kuijk coordineert dit team. Het team bestaat uit enkele bestuursleden,
twee fractieleden en drie leden.
De eerste helft van 2013 is gebruikt om een plan te maken en activiteiten voor te bereiden.
Er is een verkiezingskalender gemaakt, die regelmatig aangepast werd.
Vanaf augustus is gestart met campagneactiviteiten.
Elke zaterdag fietste een PvdA-lid met een rode bakfiets door het centrum. Speciale folders
werden uitgedeeld, contact werd gezocht met mensen op straat.
Er zijn dialoogbijeenkomsten georganiseerd over de zorg en over wonen.
Er zijn buurtbijeenkomsten in de Vogelwijk, de flats in Nijenheim, in Vollenhove en in de
Verzetswijk gehouden. De belangstelling voor die bijeenkomsten was niet groot.
In samenwerking met het hoofdbureau in Amsterdam is een Glossy samengesteld, die
uitkomt in februari 2014. Er zijn drie campagneflitsen met de Omslag naar de leden
gestuurd.
Nieuwe informatie, data van bijeenkomsten, debatten e.d. zijn op de website gezet.

7. Communicatie met de leden
Het afdelingsblad “Omslag” verscheen in 2013 acht keer. Daarbij verschenen drie
campagneflitsen. Naast informatie van het bestuur schrijven fractieleden over actuele
zaken. Daarnaast schrijven drie leden in elke “Omslag” een column. Alle informatie staat
ook op de website. De informatievoorziening naar de leden toe is hiermee voldoende
frequent geweest. Ronald Harting verzorgt samen met Ton Wachter de eindredactie van de
“Omslag” en hij voert de opmaak uit. Leden die e-mail hebben, kregen de “Omslag” per
mail. Bij leden die geen mail hebben of aan hebben gegeven het blad liever in de
brievenbus te krijgen, werd de “Omslag” bezorgd. Wisselende hoofdbezorgers brachten de
“Omslag” naar de bezorgers.
Het bestuur hoopt het aantal “benutbare” emailadressen te vergroten. Nog steeds zijn er
leden, die wel mail hebben, maar van wie het mailadres niet bekend is.
Mechteld van der Vleuten is sinds december 2009 de webmaster van de PvdA-Zeist:
www.zeist.pvda.nl. Het op tijd aanleveren van informatie aan haar gaat steeds beter.

8. Contact met gewest en andere afdelingen
In 2012 waren Albert van Kuijk, Ad van Strien en Gijs Wildeman afgevaardigden van onze
afdeling naar het gewest. Cor van Liempde en Ans van Gelder waren reserve.
Yvon Horsten was vice-voorzitter in het gewestelijk bestuur. Peter Weijland was
penningmeester
De voorzitter van de afdeling onderhield contacten met voorzitters van andere partijen en
afdelingen uit de regio.
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9. Contact met het landelijk niveau
Jan Reerink en Lisette van der Ark (reserve) waren onze congresvertegenwoordigers.
Samen met de afdelingen De Bilt en Bunnik zijn wij goed voor één zetel in de politieke
ledenraad. Per 500 leden, indien nodig te bereiken via samenwerkende afdelingen, kan
namelijk aanspraak worden gemaakt op deze vertegenwoordiger.
Belangstellende leden zijn in staat gesteld mee te praten over de congresstukken.
Met het partijbureau is regelmatig contact geweest, o.a. over de ledenadministratie, de
financiële administratie en verkiezingszaken.

10.

Werkgroepen

Er waren twee werkgroepen die regelmatig bij elkaar kwamen: de werkgroep samenleving,
en de werkgroep ruimte. In 2013 is gestart met een discussiegroep “duurzaamheid”.
Het bestuur hecht veel belang aan de werkgroepen, omdat ze mogelijkheden bieden de
deskundigheid van leden te benutten. Zo kunnen de werkgroepen een bredere basis voor
standpunten bieden en fractieleden ondersteunen. Daarnaast is het een belangrijk middel
om de leden er actief “bij te houden”. Dat zorgt voor meer saamhorigheid in de afdeling.
Zeker moet ook weer de formulierenbrigade worden genoemd. Wekelijks is
een van de 5 leden present in het inloophuis in Kerckebosch om de bewoners daar
met raad en daad bij te staan. Hennie Westbroek is hiervan de coördinator.
De permanente campagnecommissie bestond uit Gijs Wildeman, Jan Reerink en
fractiesecretaris Hans Goorhuis. Zij deden voorstellen aan het bestuur, de fractie en de
leden.

11.

Tot slot

Er zijn in 2013 veel leden actief geweest.We willen die actieve en betrokken leden danken
voor hun ondersteuning, aanwezigheid, goede aanvullingen en kritische noten. Veel
“gewone” leden (dwz geen lid van college, fractie of bestuur) zijn afgelopen jaar actief
geweest, zonder die leden kan een afdeling geen activiteiten ontplooien.
Het bestuur wil opnieuw Ronald Harting bedanken voor zijn vrijwillige, maar enorme inzet
voor de “Omslag”.
Ook willen we Mechteld van der Vleuten als webmaster ( geen lid) bedanken voor haar
activiteiten ten behoeve van de website.
We willen Albert Kuijk danken voor zijn inzet als campagnecoordinator.
De grote uitdaging van het bestuur in 2013 blijft om aansprekende bijeenkomsten te
organiseren, die door veel leden en niet-leden bezocht zullen worden.
Het jaar 2014 zal al in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014
en de verkiezingen voor het Europese parlement in mei.

12.

Financiële jaarstukken 2013 en toelichting

De kascommissie bestond uit Ronald Harting en Andre Voet, Ans van Gelder was reserve.
De financiële jaarstukken en het verslag van de kascommissie zullen tijdens de
jaarvergadering op tafel liggen.
Januari 2014
Bestuur PvdA-Zeist
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