
  PvdA- Deventer 

 

Bestuursjaarverslag 2013 

Beknopt overzicht van de activiteiten van het afdelingsbestuur PvdA- Deventer. 

Samenstelling en werkwijze 
Het bestuur bestond eind 2013 uit: 
Jan van Coeverden, voorzitter 

Jan Minks, penningmeester 

Koert Webbink, secretaris 

Peter Varenbrink 

Wiebe Hofstra 

Pelle Oosting 

(Rob de Geest, adviserend lid vanuit de fractie) 

 

Voor het bestuur was het werkplan 2013  leidend. Er vond 2x per maand een bestuursvergadering 

plaats , met uitzondering van de maanden juli en augustus. Er werden drie algemene 

ledenvergaderingen gehouden. 

 

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 

2013 stond in belangrijke mate in het teken van de voorbereiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Er werden profielen vastgesteld voor raadsleden en wethouder.  

Er werd een kandidaatstellingscommissie ingesteld. Jos Fleskes werd als voorzitter benoemd en als 

leden Jeroen Jonker, Jan Minks, Elsbeth Nijhuis en Lammert de Hoop. Later trok Jeroen Jonker zich 

terug in verband met zijn eigen kandidatuur. Er melden zich zo’n 15 kandidaten direct bij de 

secretaris even ze werden allen gesproken door de kandidaatstellingscommissie. 

In de voorjaars ALV werd besloten dat een ledenraadpleging moest worden gehouden over de 

lijsttrekker voor de PvdA. Er meldden zich drie kandidaten: Jos Pierey, Jan Jaap Kolkman en Jurgen 

Goejer. Er werd een debatmiddag georganiseerd in de Leeuwenkuil en overigens voerden de drie 

kandidaten een eigen campagne. De verkiezing verliep bijzonder respectvol. De kiescommissie werd 

voorgezeten door Jan Moester. Jan Jaap Kolkman kwam als winnaar uit de bus. 

In de voorjaars ALV werd ook de programma-commissie samengesteld. Deze bestond uit Wim Odé, 

voorzitter en de leden Jantine Sijbring en Wim Jellema. Jan van Coeverden trad op als adviserend lid. 

De commissie werd in het begin ondersteund door Jurgen Goejer en Jos Pierey, maar deze trokken 

zich terug bij aanvang van de lijsttrekkerverkiezingen. De commissie organiseerde 4 zogenaamde 

“input-avonden”, waarbij zowel sprekers en deelnemers van binnen als buiten de partij werden 

uitgenodigd. De thema-avonden gingen respectievelijk over Wonen (Driehoek), Zorg,  

Onderwijs/Arbeid en Plattelandsontwikkeling. De avonden waren zeer goed bezocht, er werd 

geanimeerd gediscussieerd en ze leverden goede bouwstenen voor de programma-commissie. Begin 

oktober presenteerde de commissie haar concept-programma. 

Er werd een campagneteam geformeerd onder leiding van Jan Moester. Wiebe Hofstra en Rob de 

Geest vormden samen met hem het kernteam. 



Begin december werd in de ALV het verkiezingsprogramma vastgesteld en werd de kandidatenlijst 

samengesteld. De voordracht van de kandidaatstellingscommissie werd op enkele punten aangepast. 

Bep Spa was door de kandidaatstellingscommissie op de zogenaamde alfabetische lijst gezet 

aangezien ze nu aan haar 5 termijn als raadslid zou gaan beginnen. In beginsel is 3 termijnen het 

maximum binnen de partij en kan onder bijzondere omstandigheden iemand een extra termijn op de 

lijst worden geplaatst. De kandidaatstellingscommissie en in haar kielzog het bestuur achtten 

dergelijke termen nu niet voor een tweede keer aanwezig. De ledenvergadering stemde anders. 

 

Congres, gewest, partij 

In januari werd het bestuur bezocht door een landelijke bestuursafvaardiging (Bert Otten, Koos 

Dalstra en Marry Dijkshoorn) om te spreken over de “landelijke meetlat”. Daaruit bleek dat we goed 

scoren op sociaal en canvassen en minder op zichtbaarheid i.h.b binnen de partij. 

In 2013 vond 1 landelijk congres plaats (Jos Pierey trad op als afgvaardigde van Deventer) De 

vertegenwoordigers in het gewest Overijssel waren Wim Ode en Piet de Noord, terwijl Patrick 

Kemperman als plaatsvervanger optrad. De activiteiten in het Gewest waren beperkt van aard. 

 

Fractievolging 

De bestuursleden Koert Webbink en Peter Varenbrink wonen afwisselend de fractievergaderingen 

bij. Omgekeerd maakt Rob de Geest als adviserend lid deel uit van het afdelingsbestuur. Daarnaast 

vond er maandelijks een driehoeksoverleg plaats tussen de wethouder Pierey, een delegatie van de 

fractie en de afdelingsvoorzitter.  

 

Ledenbijeenkomsten 

In 2013 vonden de volgende ledenbijeenkomsten plaats.  Nieuwjaarsborrel in Café Perse met  

een boeiende voordracht van René Cuperus (WBS). Op 15 maart werd tijdens de ALV een debat 

gehouden over het rapport Ledendemocratie waarbij de voorzitter van de commissie Han Noten zelf 

aanwezig was om een toelichting te geven. 

Op 1 mei werden traditioneel rozen uitgedeeld bij Humanitas en werden bij trouwe leden de Willem-

Drees-Legpenning c.q. de ledenspeld bezorgd. Bovendien was er een gezellige 1 mei-viering 

gezamenlijk met GroenLinks op het Vogeleiland. 

Op 10 mei vond het ZZP-Café plaats al waar werd gedebatteerd over de visie van de PvdA op de 

uitdagingen en knelpunten rond het verschijnsel ZZP-er.  

In september vonden de 4 thema-avonden plaats ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op 18 november vond een drukbezochte debatavond plaats op het Vogeleiland tussen de 4 

kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij de Europese verkiezingen. 

 

Permanente Campagne 

Wiebe Hofstra coördineert namens het afdelingsbestuur de zogenaamde permanente campagne. 

Deze bestaat uit het ook niet tijdens verkiezingstijd  het houden van “canvasacties”. In 2013 werden 

5 canvasacties georganiseerd. (26 januari, Keizerslanden (Finse Hof), 23 maart, Keizerslanden (rond 

Humanitas), 25 mei (Voorstad,  Buurthuis de Driehoek) , 21 september (Rode Dorp) , 7 december 

Canvassen bij leden. Aan de acties namen gemiddeld tussen de 8 en 14 actieve leden deel en werden 

in totaal zo’n 400 gesprekken aan de deur gevoerd. De resultaten van de gesprekken worden op 

canvasformulieren vastgelegd en in het systeem ingebracht. 



 
Communicatie 

De fractie gaf een maandelijkse nieuwsbrief uit en hield de website van de afdeling/fractie bij. Deze 

activiteiten worden voornamelijk verricht door Rob de Geest.  Daarnaast beschikt het bestuur over 

een goede e-mailfaciliteit.  Besloten werd de eigen website op termijn te sluiten en ons aan te sluiten 

bij de landelijke service.  

 

Afdelingsbestuur Deventer, 

26 april 2014 


