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Ter bespreking en vaststelling in ALV december 2016

Wanneer we terug kijken naar het jaar 2016 van onze PvdA-afdeling Amsterdam Zuid kunnen we 
constateren dat we een actief jaar hebben gehad.                                                                                           
Ook in 2017 zullen we de activiteiten voortzetten en nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Het bestuur bestaat nog uit acht personen. Er hebben zich wel enkele wisselingen voorgedaan.          
Er is een campagnecommissie,  ouderencommissie,  redactie voor de Stem en we zijn actief met de 
website en social media.  Enkele bestuursleden nemen deel aan een commissie of aan de redactie 
van de Stem. Daarnaast zijn er bestuursleden actief in de Verenigingsraad, de Politieke ledenraad, 
het contact met de nieuwe leden, het overleg van de voorzitters van alle afdelingen, overleg met 
bestuurder van het Stadsdeel en met de fractie van de bestuurscommissie.

Het bestuur heeft het voornemen in 2017 twee aparte discussieavonden en daarnaast twee  algemene
ledenvergaderingen (ALV’s), een nieuwjaarsbijeenkomst  en een of meer kennismakingsborrels te 
organiseren. De thema’s voor de discussieavonden zullen worden bepaald op basis van navraag bij de 
PvdA-leden in onze afdeling, die hieraan willen deelnemen.

Het afdelingsbestuur heeft contact met de verschillende commissies in het stadsdeel en overleggen 
in de stad. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en wisselt met elkaar de stand van zaken uit.

De campagnecoördinator  houdt contact met de landelijke en de stedelijke campagnecoördinator, 
daarnaast zal er contact zijn met de fractievoorzitter van de bestuurscommissie. 

Voor zover mogelijk zullen er maandelijks campagnes plaats vinden in diverse wijken van ons 
stadsdeel. Ook aan stedelijke acties zullen wij deelnemen. Begin 2017gaan we belacties houden om 
leden bij de campagnes te betrekken.

Dit komende jaar zal in het teken staan van de Tweede Kamer verkiezingen en in het najaar de 
aanloop naar de Gemeenteraadverkiezingen in 2018. Nog onduidelijk is of en zo ja hoe er gekozen 
vertegenwoordigers  in de stadsdelen blijven bestaan. Indien dat wel het geval is, zal onze afdeling 
partijgenoten die zich kandidaat stellen, daarin actief ondersteunen.                                                           
Dit zal veel aandacht en activiteiten vragen waarin ook weer nauw samen gewerkt zal worden met 
stedelijke en landelijke campagnecommissies.

De ouderencommissie bestaat uit vijf leden en is in 2012 opgericht. Ze is actief voor de 70+leden van
de PvdA in Zuid. Het doel is oudere leden betrekken bij activiteiten van de PvdA. Ouderen worden af 
en toe bezocht en de commissie organiseert per jaar tenminste twee bijeenkomsten: de 1 mei-
viering en een themabijeenkomst. Daarnaast bezoekt ze instellingen en organisaties t.a.v. ouderen 
en ondersteunt ze de tulpen-actie, waarbij 70+leden een bos rode tulpen krijgen thuisbezorgd.

Het ombudsteam  zal in 2017 minder actief zijn in Zuid. De telefoon en het e-mailadres zullen wel 
beantwoord worden, maar in Zuid blijkt weinig behoefte bij potentiele vragers te bestaan aan een 
ombudsteam met vaste spreekuren. 

De Stem is het blad dat de afdeling Zuid van de PvdA digitaal of per post verspreidt naar de leden. Er 
is een redactie, die verantwoordelijk is voor de inhoud van het blad. Er is nauw contact met de 
bestuurscommissie en het bestuur van de afdeling. 
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