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Jaarverslag 2015 
 
Samenstelling tot 3 november 2015: 
Matthijs Nijboer – voorzitter 
Harry Thiemens – penningmeester 
Brite Apuleni – secretaris 
Dirkje Jansen 
Pelle Oosting 
Ivanka Varenbrink – van der Gugten 
Vincent Stijns 
(Rob de Geest, adviserend lid vanuit de fractie) 
 
Samenstelling t/m 31 december 2015: 
Andries van den Berg– voorzitter 
Harry Thiemens – penningmeester 
Brite Apuleni – secretaris 
Dirkje Jansen 
Ivanka Varenbrink – van der Gugten 
Vincent Stijns 
(Rob de Geest, adviserend lid vanuit de fractie) 
 
Voor het bestuur was in 2015 het werkplan leidend. Er vond elke drie weken een 
bestuursvergadering plaats. 
 
Verkiezingen Provinciale Staten 18 maart 2015 
Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten  hebben we beperkt campagne 
gevoerd. Wel hebben we extra gecanvast met o.a. Paul Tang en de Provinciale 
kandidaten. De de uitslag leidde tot 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 Vincent Stijns en Ivanka Varenbrink woonden afwisselend 
fractievergaderingen bij van de Deventer PvdA-fractie. Ook Harry Tiemens  en Jan 
Moester deden dit vanaf het najaar geregeld. Omgekeerd woonde Rob de Geest namens 
de fractie bestuursvergaderingen bij. 
 
Ledenbijeenkomsten 
In 2015 vonden de volgende bijeenkomsten plaats: 

 9 januari: nieuwjaarsborrel in het Kunstenlab 
 1 mei: rozen uitdelen op Humanitas. De PvdA Deventer organiseerde ‘s middags 

een bijeenkomst in het pand van Witteveen en Bos over de economische positie 
van Deventer en de kansen die we lokaal en regionaal moeten grijpen om de 
werkgelegenheid op peil te houden. Sprekers waren Harry Webers (oud-
voorzitter Deventer kring Werkgevers) en europarlementariër Paul Tang.  
’s Avonds werd in de Fermerie stilgestaan bij de betekenis van deze dag in het 
kader van (internationale) solidariteit. Daarnaast werden jubilerende leden in 
het zonnetje gezet door het afdelingsbestuur. 

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

 23 oktober: Verenigingsborrel 
 27 oktober: jongerenavond om jonge leden te activeren  
 7 december: Thema-avond: Kinderopvang nu en in de toekomst. 

Aanwezig als sprekers op deze thema-avond in De wijk Vijfhoek zijn Keklik Yucel 
(Tweede Kamerlid en woordvoerder kinderopvang) en praktijkdeskundigen 
Seycan Unveren (directrice Bloemetje kinderopvang) en Marijke Melsert 
(divisiemanager Sam&Co / Raster). 

 
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 Zandweerd, Colmschate, 
Blauwenoord/Groot Douwel enZwolsewijk. De canvasacties zijn opgevolgd door een 
open inloop bij het ombudsteam in het wijkcentrum in dezelfde wijk als waar de 
canvasactie plaatsvond. Bewoners zijn per folder geïnformeerd over de open inloop. De 
toeloop aan bewoners was (helaas) erg laag.  
 
Werkgroep Economie 
Naar aanleiding van het vertrek van enkele grote bedrijven uit onze stad en de 
constatering dat de werkgelegenheid verder afnam, besloot het bestuur begin 2015 een 
werkgroep economie in te stellen. Deze werkgroep kwam circa driewekelijks bijeen, 
verzorgde een druk bezochte bijeenkomst (op 1 mei) met burgers en bedrijven over de 
vraag hoe de economie weer op stoom kan komen en bereide samen met de fractie een 
initiatief voor om de samenwerking tussen gemeente en bedrijven bij het aanjagen van 
onze economie te versterken. 
 
Communicatie 
De fractie gaf circa 1x per maand een digitale nieuwsbrief uit, waarin ook de activiteiten 
en nieuwsupdates vanuit het bestuur waren meegenomen. Ook op de website van de 
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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