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Samenstelling tot 1 mei 2014: 

Jan van Coeverden – voorzitter 

Jan Minks – penningmeester 

Koert Webbink – secretaris 

Peter Varenbrink 

Wiebe Hofstra 

Pelle Oosting 

(Rob de Geest, adviserend lid vanuit de fractie) 

 

Samenstelling t/m 31 december 2014: 

Matthijs Nijboer – voorzitter 

Harry Thiemens – penningmeester 

Brite Apuleni – secretaris 

Dirkje Jansen 

Pelle Oosting 

Chris van Hoeve 

Ivanka Varenbrink – van der Gugten 

(Rob de Geest, adviserend lid vanuit de fractie) 

 

Voor het bestuur was in 2014 het werkplan leidend. Voor de zomervakantie werd er elke twee  

weken vergaderd, daarna vond 1x in de drie weken een bestuursvergadering plaats. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 

De campagne startte voor de partij met de opening van de winkel aan de Spijkerboorsteeg. 

De verdere activiteiten die werden georganiseerd om de campagne succesvol te maken waren 

onder andere canvassen in wijken, een marktkraam, flyeren en bijtjes uitdelen op het station. 

De drijvende krachten om deze en andere acties te organiseren waren Jan Moester, Rob de 

Geest en Wiebe Hofstra. 

Op 19 maart vonden de verkiezingen plaats en we kwamen als partij, landelijk vergeleken 

redelijk uit de bus met een verlies van 1 zetel: een totaal van 6 zetels dus (ongeveer 15% van de 

stemmen). Voor het eerst sinds 1946 zijn we niet meer de grootste partij in Deventer. 

Gemeentebelang werd de grootste partij. De PvdA bleef van de landelijk opererende partijen 

wel de grootste in de raad. Na verkiezingen vond de formatie plaats, waar we samen met 

Gemeentebelang, D66 en het CDA de coalitie hebben gevormd. Onze lijsttrekker Jan Jaap 

Kolkman werd na de formatie wethouder sociale zaken, zorg en wonen.  

 

Europese verkiezingen 22 mei 2014 

Voor de verkiezingen voor het Europees parlement in mei hebben we beperkt campagne 

gevoerd. We haalden ongeveer 14% van stemmen en waren in Deventer de tweede partij achter 

D66. 

 

Congres, gewest, partij 

Onze congresafgevaardigden (Pelle Oosting en Jos Pierey) hebben een avond belegd om met 

leden te praten over de insteek voor het proces. Ook was er een avond georganiseerd door Peter 

Hermans (als lid van de provinciale programmacommissie) rond het programma voor 

Provinciale Staten.  
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Verschillende leden van het bestuur en actieve leden zijn geregeld bij gewestelijk en landelijk 

partij bijeenkomsten. Wel ligt onze primaire focus op de PvdA in Deventer. Bij de vaststelling 

van de lijst voor Provinciale Staten hebben we een mooie brede Deventer vertegenwoordiging 

op de lijst gekregen (drie kandidaten op mogelijk verkiesbare plekken). Helaas leidde de uitslag 

in maart 2015 (5 zetels in PS) tot maar één gekozen Deventer vertegenwoordiger in Overijssel 

(Zafer Aydogdu op voorkeursstemmen). Wel verbeterde de PvdA haar resultaat in maart 2015 

ten opzichte van het resultaat in maart 2014 (2,5% meer kiezers) en bleek ze de grootste partij 

in Deventer. 

Fractievolging 

De bestuursleden Dirkje Jansen en Ivanka Varenbrink woonden afwisselend 

fractievergaderingen bij van de Deventer PvdA-fractie. Ook Harry Tiemens deed dit vanaf het 

najaar geregeld. Omgekeerd woonde Rob de Geest namens de fractie bestuursvergaderingen bij. 

 

Ledenbijeenkomsten 

In 2014 vonden de volgende bijeenkomsten plaats: 

 9 januari: opening van de (tijdelijke) campagnewinkel aan de spijkerborghsteeg en de 
Nieuwjaarsborrel. De opening van de winkel werd verricht door Hans Spekman  in het 

kader van de gemeenteraadsverkiezingen. 

 Tot 19 maart vonder er verschillende campagneactiviteiten plaats zoals canvassen, 

marktkraam en acties bij het station. 

 1 mei: rozen uitdelen op Humanitas, speldjes en penningen uitreiken aan leden en in de 
avond een algemene ledenvergadering (ALV) op het Vogeleiland, met aansluitend een 

1-meiviering. 

 Tot 22 mei activiteiten voor de Europese verkiezingen, zoals canvassen en 
flyers/tijdschriften uitdelen en bezorgen. 

 19 juni: afsluitende BBQ voor de actieve leden en afsluiting  politiek seizoen in het 
plantsoen op de Worp. 

 7 november: inputavond voor jonge leden in de Rode Kater 

 17 november: thema-avond over de zorg met als gastspreeksters Sabien Raams 
(directeur Dimence GGZ Hanzestreek) en Agnes Wolbert (Tweede Kamerlid PvdA) en 

PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman. 

 25 november: Algemene ledenvergadering 
 

Permanente campagne 

Naast de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen, werd er 

door Jan Moester 1x per maand een canvasactie georganiseerd; in wisselende samenstelling en 

opkomst enquêteerde men langs de deuren in diverse buurten en wijken. Er werd onder andere 

gecanvast in de wijken Borgele, de Vijfhoek en Keizerslanden. 

 

Communicatie  

De fractie gaf 1x per maand een digitale nieuwsbrief uit, waarin ook de activiteiten en 

nieuwsupdates vanuit het bestuur waren meegenomen. Ook op de website van PvdA Deventer 

werd door Rob de Geest bijgehouden wat het nieuws en de activiteiten zijn vanuit de fractie en 

het bestuur. 

 

 

 

 

Afdelingsbestuur Deventer 

5 mei 2015 
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