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INLEIDING 

 

In 2016 zijn we gestart met werken vanuit onze drie doelen.  

Deze drie doelen waren: 

 Betere zichtbaarheid van de Partij van de Arbeid Deventer; 

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

naar 370. Onze ambitie is dit om te buigen naar groei. Dit lijkt de laatste maanden te 

lukken, zie het onderdeel. ledenwerving. 

 Grotere 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 2016 zijn we door persoonlijke omstandigheden van enkele bestuursleden, af en toe gehinderd 

in onze uitvoeringskracht. Tegelijkertijd hebben we ons versterkt.  
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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. 

 

 

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 2016 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 2017 gaan we hier op doorpakken door mensen met interesse voor 

een actieve rol binnen de PvdA te betrekken bij onze activiteiten 

 

Dit betekent dat wij in 2017: 

 Alle leden telefonisch zullen benaderen over hun beelden en wensen en eventuele 

deelname aan activiteiten (hier zijn we al mee gestart) 

 We kijken naar hoe we aandacht kunnen schenken aan jubilea en andere bijzondere 

momenten 

 We houden minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen 

 er geregeld bijeenkomsten met een informeel karakter georganiseerd worden  

(tenminste een nieuwjaarsborrel en 1-meiviering) 

 Openstaan voor activiteiten die leden willen organiseren 

Onze activiteiten zullen meer en meer toegankelijk worden voor sympathisanten van onze 

vereniging. Ook mensen die geen lid willen zijn van onze partij willen we aan ons binden. 

We willen een beter beeld krijgen van het potentieel onder onze leden, zodat we toekomstig 

politiek talent opmerken.  

 

LEDENWERVING 

 

Al geruime tijd was het aantal leden van de PvdA in Deventer dalend, dit is een landelijke trend. 

Een belangrijke maatlat voor al onze activiteiten is of zij een wervend karakter hebben. Daarnaast 

willen we dit jaar optimaal gebruik maken van het flits lidmaatschap voor een jaar. We zullen dit 

doen door tijdens canvassen en activiteiten deze kaarten onder de aandacht te brengen van 

mogelijk geïnteresseerden. De recente landelijke lijsttrekkersverkiezing heeft het ledenaantal ook 

in Deventer fors doen toenemen en de eerdere dalende trend doen keren. 
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We realiseren ons dat voor sommige mensen lidmaatschap niet meer van deze tijd is. Daarom 

willen we ook sympathisanten actief bij onze partij betrekken. We zullen hen ook uitnodigen voor 

activiteiten. 

 

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. Om dit concreet vorm te geven willen we tenminste 4 politieke thema-avonden 

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. 

 

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 6 

gemeenteraadsleden en de wethouder zijn het gezicht van de PvdA Deventer. 

Op het thema zorg stellen we in elk geval een werkgroep in, zodat samen met Jan Jaap Kolkman 

(o.a. Portefeuillehouder zorg), de actualiteit goed wordt gevolgd.  De fractie heeft een eigen 

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

Daarnaast voeren twee leden van het bestuur functioneringsgesprekken met de fractievoorzitter en 

de wethouder. 

 

CAMPAGNE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017 

 

Dit wordt nader toegelicht aan de leden in de ledenvergadering van 13 december. 

 

Activiteiten die al gepland zijn en/of nog in de planning staan in die periode: 
 

 Nieuwjaarsborrel 7 januari 

 Maandelijkse borrel op 3 februari en 3 maart 

 Thema-avonden i.v.m. campagne: 

 Canvassen 11 februari met fractie 

Andere data volgen nog 
 

Ook zijn we in onderhandeling voor een pand als onderkomen voor de PvdA tijdens de campagne 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

 

 

CAMPAGNE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 

 

Volgt. 
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COMMUNICATIE 
 

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

nieuwsbrief verspreiden, waarbij ook de activiteiten zijn vermeld van de PvdA Deventer. Ook 

zorgen we samen met de fractie voor een actuele website: www.pvdadeventer.nl .  

 

ZICHTBAARHEID IN DEVENTER 
 

We gaan door met canvassen. Dit doen we (vrijwel) maandelijks. Rond de Tweede Kamer- 

verkiezingen zullen we dit intensiveren en samen met mogelijke Deventer kandidaten omzetten 

naar een campagne.  

Het canvassen willen verder verdiepen door ombudswerk in het verlengde hiervan uit te voeren. 

Dit betekent dat we signalen uit een buurt willen omzetten naar acties en bovendien dat wij in 

sommige buurten na het canvassen een inloopavond zullen organiseren. Deze acties kunnen 

gericht zijn op het gemeentebestuur, maar ook op andere organisaties zoals woningcorporaties, 

zorginstellingen etc.  

 

ORGANISATIE AFDELING 

Het afdelingsbestuur bestaat uit: 

 Andries van den Berg (afd. voorzitter) 

 Ellen ten Paske (afd. secretaris) 

 Harry Tiemens (afd. penningmeester) 

 Dirkje Jansen  

 Ivanka Varenbrink 

 Jan Moester 

 Vincent Stijns 

 Rob de Geest (adviserend vanuit de raadsfractie) 

 

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

gebieden kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Daarnaast is er een kascommissie. Voor 

afdelingszaken zal het bestuur tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen organiseren. 
 

 

PARTIJ VAN DE ARBEID 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, het Gewest Overijssel en de landelijke Adviesraad voor Verenigingszaken. 

 

 

http://www.pvdadeventer.nl/

