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Jaarverslag 2017 
 

Samenstelling 2017: 

Andries van den Berg – voorzitter 

Harry Tiemens – penningmeester 

Ellen te Paske – secretaries 

(Harry Bolt – secretaris) 

Dirkje Jansen 

Jan Moester 

Ivanka Varenbrink – van der Gugten 

Vincent Stijns 

(Rob de Geest, adviserend vanuit de fractie) 

 

Voor het bestuur was in 2017 het werkplan leidend. Er vond elke drie weken een 

bestuursvergadering plaats. 

 

Verkiezingen Tweede Kamer maart 2017 

Voor de TK17 hebben we regulier campagne gevoerd. De landelijke uitslag was 

uiteraard zeer teleurstellend: een zetelverlies van zo’n 75%, resulterend in 9 zetels in de 

Kamer, waarmee de PvdA ook geen regeringsdeelname ambieerde. Ook lokaal in de 

gemeente Deventer hebben we zwaar verlies geleden, hoewel deze minder erg was dan 

de landelijke trend.  

Het vervolg is: wonden likken, mouwen opstropen, en weer aan de slag! 

 

Fractievolging 

De bestuursleden Vincent Stijns, Dirkje Jansen en Jan Moester woonden afwisselend 

fractievergaderingen bij van de Deventer PvdA-fractie. Omgekeerd woonde Rob de 

Geest namens de fractie bestuursvergaderingen bij. 

 

Bijeenkomsten 

In 2017 vonden de volgende bijeenkomsten plaats: 

• 7 januari: nieuwjaarsreceptie in het PvdA-pand 

• 19 januari: Algemene Ledenvergadering (met oa het draaiboek van de campagne 

GR18) 

• 26 januari: themabijeenkomst Zorg in de Leeuwenkuil 

• 27 februari: Jeroen Dijsselbloem in gesprek met Ozcan Akyol in Saxion 

• 2 maart: thema-avond kinderarmoede (locatie Kindcentrum Rivierenwijk) 

• 3 maart: bezoek Paul Tang; gesprek met vrijwilligers 

• 1 mei:  

o Een ochtendprogramma op Humanitas.  

o Een avondprogramma bij DAVO Bieren die in het teken stond van het 

thema volkshuisvesting.  

o De jubilerende leden zijn in het zonnetje gezet door het afdelingsbestuur. 

• 22 sept: politiek cafe in het teken van de kandidatuur voor het landelijk 

partijvoorzitterschap (met Astrid Oosenburg, Gerard Oosterwijk (samen als duo), 

en Gijs van Dijk. Locatie Leeuwenkuil. 

• 1 oktober: kennismaking met kandidaat voor het landelijk partijvoorzitterschap 

Nelleke Vedelaar (locatie PvdA pand) 

• 26 oktober: Algemene Ledenvergadering, met oa de vaststelling van de 

lijsttrekker voor de GR18: Jan Jaap Kolkman 
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• 25 november: Algemene Ledenvergadering: vaststelling van het 

verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst GR18.  

 

Procedures GR18 

T.b.v. het verkiezingsprogramma en kandidatuur GR18 zijn de volgende commissies 

opgesteld: 

1. Kandidaatstellingscommissie, onder voorzitterschap van Dirkje Jansen 

2. Programmacommissie, onder voorzitterschap van Vincent Stijns 

Beide procedures zijn geëvalueerd, welke als input zullen dienen voor de te doorlopen 

processen in 2021 voor de GR22.  

 

Communicatie 

De fractie heeft digitale nieuwsbrieven uitgegeven, waarin ook de activiteiten en 

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

Deventer werd bijgehouden wat het nieuws en de activiteiten zijn vanuit de fractie en 

het bestuur. 

 

Bestuurswijzigingen 

In de loop van 2017 – met name aan het eind van 2017 – hebben de volgende 

wijzigingen / gebeurtenissen plaatsgevonden: 

• Voorzitter Andries van den Berg heeft zich vanwege persoonlijke 

omstandigheden tijdelijk moeten terugtrekken. Zijn positie wordt waargenomen 

door Keklik Yucel.  

• Ellen te Paske, Dirkje Jansen en Jan Moester zijn gestopt met hun bestuurlijke 

werkzaamheden. 

• Harry Bolt heeft Ellen te Paske vervangen als secretaris. 

 

 

Afdelingsbestuur Deventer 

23 mei 2018 
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