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Inleiding 

In 2015 zijn we gestart met werken vanuit onze drie doelen. Deze drie doelen waren: 

 Betere zichtbaarheid van de PvdA Deventer; 

 Meer leden en sympathisanten: in de afgelopen jaren is ons ledental 

geleidelijk gedaald naar 377. Onze ambitie is dit om te buigen naar groei; 

 Grote betrokkenheid van bestaande leden bij de PvdA. 
 

Hiervan zijn op sommige plekken de eerste resultaten zichtbaar, maar tegelijkertijd zien we dat we er 

een tandje bij moeten doen om onze positie te versterken. In 2015 zijn we, door persoonlijke 

omstandigheden van enkele bestuursleden, af en toe gehinderd in onze uitvoeringskracht. 

Tegelijkertijd hebben we ons versterkt.  
 

De genoemde doelen zijn voor ons opnieuw leidend voor dit werkplan. We kunnen dit echter niet 

alleen en willen graag een netwerk vormen met de leden om deze doelen te bereiken. Dit betekent 

dat wij graag bij onze activiteiten mensen betrekken en dat we in onderling overleg leden de ruimte 

willen geven om zelf activiteiten tot ontplooien. Het is tenslotte onze PvdA! 
 

Om onze doelen te bereiken werken we met een doorkijk van ongeveer drie maanden, waarbij we 

voor deze periode concrete acties benoemen. We willen vooral aan de slag zijn en minimaal 

vergaderen. Dit heeft er ook toe geleid dat onze vergaderfrequentie is verlaagd tot eens in de drie 

weken. 
 

Leden 

De leden van de PvdA zijn onze belangrijkste doelgroep als bestuur. We willen zorgen dat ze zich 

thuis (blijven) voelen bij de vereniging. PvdA Deventer is voor ons niet alleen een politiek orgaan, 

maar ook een vereniging. Een vereniging waar je graag lid van bent.  
 

In 2015 hebben we vrijwel alle leden telefonisch benaderd en we hebben systematisch bijgehouden 

wat de wensen van mensen zijn en waar zij mogelijk kunnen bijdragen aan de bloeiende PvdA in 

Deventer. In 2016 gaan we hier op doorpakken door mensen met interesse voor een actieve rol 

binnen de PvdA te betrekken bij onze activiteiten. 
 

Daarnaast blijven we doorzetten op de volgende activiteiten: 

 we schenken bijzondere aandacht aan jubilea van leden en kijken wanneer we leden in het 

zonnetje kunnen zetten; 

 We houden minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen; 

 We organiseren geregeld bijeenkomsten organiseren met een informeel karakter (tenminste 

een nieuwjaarsborrel en 1-meiviering); 

 Openstaan voor activiteiten die leden willen organiseren. 
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Onze activiteiten zullen beter toegankelijk worden voor sympathisanten van onze vereniging; ook 

mensen die geen lid willen zijn van onze partij willen we aan ons binden. In februari 2015 hebben we 

op deze wijze een bijeenkomst georganiseerd over de financiële zelfstandigheid van vrouwen. In mei 

werd een bijeenkomst over de economische vitaliteit van Deventer gehouden en in september een 

bijeenkomst met zzp-ers. De laatste twee zijn initiatieven vanuit de werkgroep economie. In 2016 

willen we deze lijn doorzetten. 

 

Debat in de stad 

We willen de PvdA meer de plek maken waar het debat zich afspeelt en waar mensen naar toe gaan 

voor ideeën. Hierbij speelt de werkgroep economie een belangrijke rol, maar er zijn ook andere 

initiatieven, zoals het debat over de miljoenennota in september.  
 

Onze ambitie is om in 2016 tenminste 4 politieke thema-avonden te houden rond iets wat ons raakt. 

Ook zoeken we naar andere werkvormen om hier handen en voeten aan te geven. Graag doen we dit 

samen met anderen vanuit hun gedrevenheid. Zowel leden als sympathisanten zullen wij 

organisatorisch en financieel ondersteunen als zij met een goed en breed gedragen onderwerp 

komen voor een themabijeenkomst. 

 

Actie 

In 2016 willen we ons in Deventer tenminste een keer van onze activistische kant laten zien door op 

bepaald onderwerp bewoners te activeren en een plek te geven op de lokale politieke agenda. Het 

onderwerp is nog niet uitgekristalliseerd, maar een landelijke analogie is de actie rond verhoging van 

het jeugdloon. In Deventer zou bijvoorbeeld jongerenhuisvesting een issue kunnen zijn. 
 

Lokale politiek 

Als bestuur volgen wij de fractievergaderingen en de actuele politiek. We verwachten van onze 

volksvertegenwoordigers dat zij ons en de leden bij belangrijke thema’s betrekken. Onze 

gemeenteraadsleden en wethouder zijn het gezicht van de PvdA Deventer. De fractie heeft een eigen 

strategie opgesteld en hierin werken we als bestuur zoveel mogelijk met hen samen. 

 

Communicatie 

De communicatie pakken we zoveel mogelijk samen met de fractie op. We willen maandelijks een 

digitale nieuwsbrief gezamenlijk met de fractie verspreiden, waarbij ook de activiteiten zijn vermeld 

van de PvdA Deventer. Hierbij wordt er in de communicatie naar leden gebruik gemaakt van de 

website en e-mail (en post voor leden zonder e-mail). Voor bredere communicatie gelden ook het 

gebruik van traditionele media zoals lokale krant(en), radio en tv en het gebruik van social media 

(twitter en facebook).   
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We proberen in de telefoongesprekken met leden navraag te doen naar digitale mogelijkheden, om 

te onderzoeken of ze per e-mail bereikbaar zijn. Ook zorgen we samen met de fractie voor een 

actuele website. 

 

Zichtbaarheid in Deventer 

We gaan door met canvassen. Dit doen we (vrijwel) maandelijks. In 2015 zijn we begonnen om rond 

het canvassen samen met de fractie ook inloopavonden in een buurt te organiseren.  
 

Hoewel de opkomst tot nu toe zeer beperkt is, willen wij hier mee doorgaan en kijken we naar 

andere vormen.  Dit zien we als een nieuwe vorm van ombudswerk. 
 

We willen als bestuur, in nauwe samenspraak met de fractie, de contacten met relevante 

organisaties aanhalen en/of onderhouden. Bijvoorbeeld andere politieke partijen, ROC Aventus en 

Hogeschool Saxion. 
 

Organisatie afdeling 

Het bestuur bestaat (vanaf 3 november 2015) uit: 

 Andries van de Berg – voorzitter 

 Brite Apuleni – secretaris 

 Harry Tiemens – penningmeester 

 Dirkje Jansen 

 Ivanka Varenbrink 

 Vincent Stijns  

 Jan Moester 

 Rob de Geest (adviserend vanuit fractie) 
 

Het bestuur werkt met aandachtsgebieden waaraan duo’s zijn gekoppeld. Deze aandachtsgebieden 

kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Daarnaast is er een kascommissie. Voor afdelingszaken zal het 

bestuur tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen organiseren. 

 

PvdA buiten Deventer 

De PvdA Deventer is op dit moment goed vertegenwoordigd in verschillende gremia, echter we 

kunnen op plekken nog best wat versterking gebruiken. Naast een lid van de Tweede Kamer en lid 

van de Provinciale Staten zijn we binnen de partij vertegenwoordigd in: het congres, gewest 

Overijssel en de landelijke adviesraad voor verenigingszaken. 

 


