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1. Inleiding 

Jaarlijks maakt het bestuur van de PvdA Almelo een werkplan. In dit plan geven 

we aan waar we het komende jaar aan gaan werken. Het werkplan wordt 

vastgesteld door de leden van de afdeling Almelo. Zo bepalen we samen de 

prioriteiten voor het komende jaar. 

 

1.1. Het bestuur 

De afdelingsvergadering is het hoogste gezag binnen de afdeling. De afdeling 

adviseert allereerst de gemeenteraadsfractie. De leden van de afdeling stellen het 

verkiezingsprogramma en de lijst met kandidaten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen vast. Tevens worden zij geraadpleegd als er 

belangrijke beslissingen moeten worden genomen, zoals het wel of niet 

deelnemen van de PvdA aan het College van Burgemeester en Wethouders, en 

het goedkeuren van het raadsprogramma. 

Het bestuur bestaat uit leden die door de Algemene Ledenvergadering in het 

bestuur zijn gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. De taken van het 

bestuur hebben vooral betrekking op het organiseren van de afdeling. Uiteraard 

heeft de Algemene Ledenvergadering altijd het laatste woord! Het bestuur 

organiseert met enige regelmaat een Ledenvergadering en, in nauwe 

samenwerking met de fractie, thema-avonden. Er zijn intensieve contacten met 

de politiek leider, de fractieleden en de wethouder waarbij, met respect voor 

ieders eigen taken en verantwoordelijkheden, wordt samengewerkt om de PvdA 

in Almelo sterk te maken en te houden! 

 

Samenstelling bestuur 

Herman Zwerink – voorzitter 

Seyit Dereli – penningmeester (per 1-1-2016 vacature) 

Jorien Geerdink – secretaris (congresafgevaardigde)  

Chris Harmsen – lid (namens bestuur aanwezig bij de fractievergaderingen) 

Metje Kuiper – Lid (Gewestelijk afgevaardigde) 

Louis Rodenstein – lid (namens bestuur aanwezig bij de fractievergaderingen) 

 

1.2. De fractie 

Doordat Lieneke Bolhuis heeft besloten per 1 november uit de fractie te stappen 

en als zelfstandige fractie verder te gaan hebben we nu 3 zetels in de raad. Willem 

Loupatty, Jaap Stapel en Fulya Uysal (tijdelijk vervangen door Marjolein Wessels 

i.v.m. ziekte)  vormen de fractie. Zij worden in hun werk ondersteund door 

fractievolger Jorien Geerdink.  

 

1.3. De wethouder 

Het college van Burgemeester & Wethouders in Almelo wordt gevormd door, 

CDA, D66, PvdA en SP. Anja Timmer is wethouder namens de PvdA. Zij is 

verantwoordelijk voor Zorg & Jeugdhulp, Stadsbeheer, Wijkgericht werken & 

Sociale wijkteams, Regiozaken en Personeel & Organisatie. 

 

 

 

 



2. Terugblik 2015 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de speerpunten zoals gesteld in 

het jaarplan van 2015.  We hebben in samenspraak met de fractie een aantal 

thema-avonden georganiseerd waarin we met elkaar, leden, en niet leden in 

discussie zijn gegaan over actuele onderwerpen. Via de nieuwsbrief die na elke 

besluitvormende raadsvergadering uitkomt, zijn leden en belangstellenden op de 

hoogte gebracht van actuele zaken uit zowel de Fractie als het bestuur. De 

nieuwsbrief wordt goed gelezen en draagt bij aan de zichtbaarheid van de PvdA in 

de stad Almelo. De nieuwsbrief heeft 217 abonnees. Verder zijn er met de inzet 

van zeer actieve en enthousiaste leden ook dit jaar de Herman Höften lezing en de 

1 mei viering georganiseerd, beide activiteiten zijn goed bezocht. Het Bestuur, 

fractie en wethouder zijn het afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest om 

de elkaar op de hoogte te brengen van actuele zaken, en de samenwerking met 

elkaar af te stemmen. Helaas kwam er als donderslag bij heldere hemel, op 1 

november het bericht dat Fractielid Lieneke Bolhuis de fractie verlaat en de 

raadszetel van de PvdA meeneemt, waardoor er voor de PvdA nog 3 zetels in de 

raad over zijn gebleven. Ook Fulya Uysal heeft besloten vanwege haar 

gezondheid niet terug te keren in de fractie, zij geeft haar zetel wel terug.  

 

  

3. Plannen voor 2016  

We gaan door op de ingeslagen weg met 4 speerpunten van het bestuur. 

- Partij op orde  

- Idealen terug  

- Het moet weer leuk worden bij de PvdA  

- We laten ons zien in de stad 

We zijn op weg om bovenstaande doelen te behalen, maar dat gaat niet in een 

jaar tijd. We moeten blijven inzetten op de zichtbaarheid van de PvdA, en niet 

alleen via de thema-avonden en de nieuwsbrief, maar ook door het bezoeken van 

bijeenkomsten in de stad. Of het nu gaat om een inspraakavond voor 

wijkbewoners, een concert of een fancy fair, we kunnen meer zichtbaar zijn en 

luisteren naar de inwoners van de stad. We gaan in 2016 door met het organiseren 

van Thema-avonden en proberen prikkelende thema’s in te brengen, waardoor er 

mooie discussies ontstaan. In het eerste kwartaal van 2016 willen wij inzicht 

hebben in welke bestuursleden zich willen kandideren voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Deze bestuursleden mogen zich niet bezig 

houden met taken die te maken hebben met de kandidaatstelling. Ook willen we 

invulling geven aan een permanente campagne commissie. Aan het eind van 2016 

zijn wij klaar voor het campagnejaar 2017.  

 

4 De activiteiten 

Het bestuur voert in 2016 de volgende activiteiten uit (al dan niet in 

samenwerking met derden): 

• De nieuwjaarsreceptie 

o Elk jaar start de PvdA met een nieuwjaarsreceptie  voor leden en 

belangstellenden. 

  



• De Herman Höften Lezing 

o De Herman Höftenlezing is al jaren een groot succes en een 

bijzonder eerbetoon aan een groot PvdA’er. Dit wordt 

georganiseerd door een commissie die hier al jaren prima werk 

mee verricht. 

  

• De 1 mei viering 

o De dag van de arbeid. 

 

• Samenwerkingsbijeenkomsten tussen fractie en bestuur 

o Fractie, bestuur en wethouder zijn allemaal onderdeel van de PvdA 

Almelo. Hierin heeft een ieder zijn eigen rol. In een aantal 

bijeenkomsten zoeken we naar de balans waarin ieder de kans 

krijgt om zijn eigen rol zo goed mogelijk in te vullen. 

 

• Bestuursvergaderingen 

o Het bestuur vergadert maandelijks over actuele zaken. 

 

• Themabijeenkomsten 

o Met openbare themabijeenkomsten willen we werken aan twee 

speerpunten; de idealen moeten meer op de agenda komen, en we 

willen het weer leuk maken bij de PvdA Leden zijn van harte 

welkom om hierin hun wensen kenbaar te maken.  

 

• Algemene Leden Vergaderingen 

o ALV’s zijn nodig om besluiten te nemen in onze partij. We willen de 

agenda’s van de ledenvergaderingen aanpassen en ze meer richten 

op de besluiten die genomen moeten worden. Voor inspiratie, 

meedenken en ontmoeten is volop ruimte tijdens de 

themabijeenkomsten. We stellen voor om twee keer per jaar een 

grote ALV te houden; voor de zomer en aan het eind van het jaar. 

Tijdens deze bijeenkomst is er geen vervolgprogramma en is de 

hele avond gereserveerd voor de ALV. Daarnaast houden we een 

aantal keer per jaar, als de actualiteit daarom vraagt een korte 

ALV.  

• Bezoek en participatie regiovergaderingen 

 

• Bezoek en participatie gewestelijke vergaderingen 

 

• Rood op straat / canvassen 

o Activiteiten rond rood op straat en canvassen zullen we in 2016 

inzetten wanneer dit gewenst is. Ook gaan we kijken of we meer 

zichtbaar kunnen zijn op informatie en inspraakavonden die 

georganiseerd worden voor inwoners van Almelo. 

 

 

 



 

• Scouting 

o Het is altijd belangrijk om mogelijk talent in de gaten te houden en 

te binden aan onze partij. We houden hiervoor onze ogen open en 

bieden hiervoor de ruimte binnen de partij.  

 

 

• Nieuwsbrief 

We informeren onze leden en andere belangstellenden elke twee 

weken met een digitale nieuwsbrief van de fractie en het bestuur.  

 

 

 

4.1. Uitvoering van de activiteiten 

Binnen het bestuur is een aantal groepen gevormd die zich samen met de 

verschillende activiteiten bezig houden.  

Jorien Geerdink houd zich bezig met de organisatie van de thema-avonden en 

ledenbijeenkomsten.  

Metje Kuiper houdt zich bezig met de contacten in de regio en het gewest en 

bezoekt hiervoor ook de vergaderingen en overleggen.  

Jorien Geerdink houdt zich bezig met het secretariaat.  

Herman Zwerink en Chris Harmsen houden zich bezig met de politieke en 

strategische koers van de partij.  

Louis Rodenstein is vliegende keep en inzetbaar bij de diverse groepen.  

 

Voor de Herman Höftenlezing en de 1 mei viering zijn aparte commissies binnen 

de partij die de organisatie op zich nemen.  

 

Leden die mee willen denken of werken zijn van harte welkom! 


