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Algemeen We hebben een verkiezingsjaar achter de rug met vele bijeenkomsten en zetten deze 
activiteiten in 2019 voort met de verkiezingen voor de Provincie en daaruit voortkomend de Eerste 
Kamer, de Europese verkiezingen en de verkiezingen voor het Waterschap. De campagnes zullen wij 
vooral in stedelijke verband voeren. Ook in 2019 zullen we diverse  activiteiten voortzetten en 
nieuwe initiatieven ontwikkelen. 
 
Het bestuur bestaat nu uit zeven personen. Er hebben zich wel enkele wisselingen voorgedaan. 
Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen in 2019 weer voltallig te zijn. Zoals 
de statuten voorschrijven zullen in het voorjaar 2019 weer nieuwe bestuursleden worden gekozen 
door de ALV.  
We maken gebruik van social media en houden de website regelmatig up to date. 
Bestuursleden zijn actief in stedelijke en landelijke overleggen.  

• We nemen deel aan het overleg van de voorzitters van alle afdelingen, er is  overleg met 
bestuurder van het Stadsdeel en met de fractie van de buurtcommissies. Deelname aan deze 
overleggen zullen wij in 2019 voortzetten. 

• Kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe leden, vonden in 2018 niet plaats omdat er geen 
animobleek te zijn.. Voor 2019 zullen we zoeken naar een aantrekkelijke manier om kennis te 
maken met onze nieuwe leden en pogen hen actief bij de partij te betrekken. 

• Wij hebben het voornemen in 2019 twee tot drie aparte discussieavonden en daarnaast 
twee  algemene ledenvergaderingen (ALV’s) te organiseren. Aan de ALV bijeenkomsten 
zullen we evenals de voortgaande jaren ook thema-avonden koppelen. Het is ons gebleken 
dat er op deze wijze meer leden betrokken zijn bij de ALV. De thema’s voor de 
discussieavonden zullen voor zover mogelijk weer worden bepaald op basis van wensen van 
onze leden. Ook dit jaar stellen we ons voor speciale aandacht te besteden aan het 
betrekken van jonge mensen bij onze partij.  

• Het afdelingsbestuur heeft contact met de  fractie en bestuurder in het stadsdeel. Het 
bestuur komt maandelijks bij elkaar en wisselt met elkaar de stand van zaken uit. In 2019 
wordt dit voortgezet 

 

De campagnecoördinator  houdt evenals in 2018 contact met de landelijke en de stedelijke 
campagnecoördinator, daarnaast zal er contact zijn met de fractievoorzitter van de buurtcommissies 
en onze bestuurder in ons stadsdeel. In dit overleg is aandacht voor de permanente campagne.  

We zullen ons de komende tijd inzetten voor de verkiezingen voor de Provincie (Eerste kamer), 
Europese, en voor het Waterschap. De campagnes worden in samenwerking met Amsterdam 
centraal en andere stadsdelen vorm gegeven. 

1 Mei viering en Tulpenactie 
Ook in 2019 hopen wij tulpen te bezorgen bij alle 70+ leden van de afdeling. 
 
De ouderencommissie 
De Ouderencommissie is in 2012 opgericht en bestaat uit vier leden. 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 in Zuid. De fractie en bestuurder zal 
op de hoogte gehouden worden van eventuele aandachtspunten. Ook ondersteunt de 



Ouderencommissie de tulpen-actie, waarbij 70+leden op 1 mei een bos rode tulpen krijgen 
thuisbezorgd. 
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