
JAARVERSLAG 2016 PVDA-AFDELING ZUID

Over het bestuur
Het afgelopen jaar is het bestuur voortvarend aan de slag geweest. Jammer genoeg hebben twee 
leden het bestuur verlaten door verhuizing. Het overkomt ons vaker dat jonge mensen niet in 
Amsterdam Zuid kunnen blijven wonen  omdat het onbetaalbaar voor hen wordt. 

Gelukkig hebben wij anderen bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen. Annemarijke 
Wooldrik heeft de verantwoording op zich genomen contact met nieuwe leden te onderhouden, 
Menno Fieret is onze nieuwe campagne-coördinator.
De huidige secretaris Matthijs de Groot is afgetreden. In de ALV van maart 2017 zullen we twee 
nieuwe kandidaten, Katja Smoor en Michael Levisson benoemen. Katja is bereid de 
verantwoordelijkheid voor het secretariaat op zich te nemen. Michael wordt lid van het bestuur.
Onze penningmeester Martijn Meeter heeft te kennen gegeven af te willen treden, echter voor 
hem hebben wij nog geen vervanger gevonden.
Lies Opdam, Nijs Keppel en Femke Roos Meijer zijn herkiesbaar.

Activiteiten vanuit het afdelingsbestuur.
In 2016 zijn vier discussieavonden vanuit het afdelingsbestuur georganiseerd. 
21 januari organiseerden wij een nieuwjaarsborrel. 
31 maart vond er een ALV plaats, na het officiële gedeelte is over Amsterdam 2017 gediscussieerd 
volgens de Open Space methode. 
1 september openden wij het seizoen met een Pub Quiz, daar is over allerlei thema’s van gedachte
gewisseld.
17 november vond er een ALV plaats, waar na het officiële  gedeelte een discussie plaats vond met
de Amsterdamse fractievoorzitters van Groen Links, SP en PvdA. Het onderwerp waarover 
gesproken werd was “de Linkse Samenwerking”.
Alle bijeenkomsten waren geanimeerd en werden goed bezocht.

Bestuursoverleg
Ons bestuur vergadert iedere maand. We wisselen dan met elkaar uit wat  er de afgelopen maand 
gebeurd is en wat we de komende tijd nog moeten doen.
Overleg met de fractie en bestuurder van de bestuurscommissie. Er was dit jaar regelmatig overleg
met de  fractie en bestuurder. Marijn onze bestuurder in de bestuurscommissie neemt maandelijks
deel aan de bestuurscommissie. Ook vond overleg plaats tussen de bestuurder de fractie en de
voorzitter van het bestuur. 

Overleg met de fractie en bestuurder van de bestuurscommissie
Er was dit jaar regelmatig overleg met de  fractie en bestuurder. Marijn onze bestuurder in de
bestuurscommissie neemt maandelijks deel aan de bestuurscommissie. Ook vond overleg plaats
tussen de bestuurder de fractie en de voorzitter van het bestuur. 

Voorzittersoverleg,
Maandelijks vindt er een overleg plaats met de voorzitters van alle Amsterdamse afdelingen, hier
worden plannen en ideeën  uitgewisseld. Aan dit overleg nemen wij actief deel.



Website
Bedoeling was en is de website van deze grote en zeer actieve PvdA afdeling Amsterdam-Zuid
regelmatiger te voorzien van actuele berichten en nieuws om Amsterdam-Zuid op de hoogte en
betrokken  te  weten  bij  de  PvdA.  Over  nieuws  'van  de  fractie',  aankondigingen  van
Ledenbijeenkomsten en Campagne-activiteiten en kennismakingen met Leden.
Mede door de inzet van website-beheerder Jan Hollanders maar ook de leveranciers van 'nieuws'
is onze afdeling er in geslaagd zijn nu een actuele website te kunnen presenteren.

Ombudsteam Afdeling Zuid
Na overleg met medewerkers van het Ombudsteam is besloten het Ombudsteam in Amsterdam
Zuid niet meer actief te laten zijn. De belangstelling was zo klein dat er geen noodzaak voor dit
team bleek.

Het afdelingsblad ‘DE STEM’
De  Stem  van  Rood  Zuid  kwam  twee  maal  uit  met  artikelen  over  actuele  politieke  zaken  en
nieuwtjes uit het stadsdeel. De Stem gaat digitaal naar de leden; wie geen mailadres heeft opvangt
hem per post. De redactie bestaat uit Tanja van Nieuwenhoven, Hans Wamsteeker, Estella Heesen.
Kelly Heeren deed de vormgeving. Zij is hiermee gestopt omdat zij uit stadsdeel zuid is verhuisd. Er
wordt nu maar een nieuwe vormgever  gezocht. Lies Opdam zit namens het bestuur in de redactie 

De Ouderencommissie
De  ouderencommissie,  die  al  sinds  jaren  bestaat  uit  onze  actieve  leden  Elles  Bense,  Estella
Heesen, Daan Sajet, en Mark de Vos, had het plan een bijeenkomst voor het 70 jarig bestaan van
de partij te organiseren. Dit idee is overgenomen door het bestuur Amsterdam en zo werd het op 9
februari een gezellige middag voor alle leden, met als eregasten de leden van het eerste uur.
I november organiseerden  zij een middag met tweegesprekken tussen oude en jonge leden over
verschillen en overeenkomsten toen en nu. Na de pauze kregen de kandidaten voor de Tweede
Kamer de gelegenheid een korte presentatie te houden. Lies Opdam is vanuit het bestuur aan de
ouderencommissie verbonden.

Afvaardigingen
Politieke ledenraad en Congres.
Afgevaardigden  zijn  inmiddels  afgeschaft,  het  is  nu  one-man-one-vote.  Iedereen  kan  digitaal
voorstellen voor moties en amendementen indienen voor de politieke ledenraad en het congres.
Over moties die voldoende steun krijgen wordt online gestemd. Alleen onderwerpen waarover
veel te doen is worden op het congres besproken. Leden kunnen hierover via live stream zelf thuis
meestemmen tijdens het congres. Maar gezelliger is het om het congres te bezoeken. Voorcongres:
Per gewest wordt een voorcongres gehouden, waar leden elkaar ook fysiek kunnen spreken en
ideeën  kunnen  uitwisselen.  Lies  Opdam  is  onze  vertegenwoordiger  zowel   voor  de  Politieke
ledenraad als het congres 

Verenigingsraad 
Hierin hebben wij tot op heden geen vertegenwoordiging.



Campagneactiviteiten
De  campagnecoördinatoren  werken  nauw  samen  met  de  ander  Amsterdamse  campagne-
coördinatoren. We hebben in totaal in 2016 verschillende keren keer campagne gevoerd. Zowel in
het stadsdeel als centraal in Amsterdam. De campagneactiviteiten  waren:
canvassen, straatacties met het uitdelen van rozen, hulp bij het inzamelen voor de voedselbank en
voor de vluchtelingen. Ook hebben we vanuit  Zuid meegewerkt aan het in Zuid gehouden Kiti Koti
festival en de 1 mei viering. 
Het gebruikelijke aantal vrijwilligers bij een campagneactie is zes personen. 
Bij de tulpenactie op 1 mei helpen jaarlijks vele leden.

Dank aan de bestuursleden die meeschreven aan dit jaarverslag. 
Maart 2017 Amsterdam afdeling Zuid

Femke Roos-Meijer
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