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1. Opening 
 

De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn 4 afmeldingen: Margreet Elings, Martijn Kool, Iman Akel en 
Mustafa Sahin.  

  
2. Mededelingen  

 

De landelijke 1 mei viering zal dit jaar in Amsterdam plaatsvinden.  
 

David Feltkamp legt op zijn verzoek zijn functie als congresafgevaardigde neer en Merel Schogt is 
plaatsvervanger. Later dit jaar dienen er nieuwe afgevaardigden (voor congres, politieke ledenraad en het 

gewest) te worden gekozen en Herman roept de aanwezigen op deze functie te overwegen.  

  
3. Verslag alv 27 november 2013 

 
Ongewijzigd vastgesteld.  

  
4. Jaarverslag 2013 

 

Ongewijzigd vastgesteld.  
  

6. Financieel jaarverslag 
 

Rached Handich en Gerard Oisterwijk hebben de kascontrole uitgevoerd. De ALV heeft de leden van de 

kascontrolecommissie niet gekozen en de voorzitter vraagt of de ALV alsnog kan instemmen met de 
uitvoering van de controle door Rached en Gerard. De ALV stemt in.  

 
Rached doet verslag van de controle, licht enkele opmerkingen toe en adviseert de ALV om met de 

jaarrekening in te stemmen. De ALV stemt in.  

 
Frank Kuipers licht enkele bijzonderheden uit de jaarrekening toe. De afdeling staat er financieel gezien goed 

voor, het huishoudboekje is gezond. Er waren vorig jaar extra kosten voor drukkosten en vergaderingen. De 
kosten voor de ledenwerving zitten in de campagnekosten.  

 
7. Terugblik campagne en verkiezingen 



Herman licht toe wat er in de afgelopen maanden is gedaan. Het is een enorme lijst van activiteiten die 
variëren van het flyeren op markten tot het doen van voedselbankacties en het bezorgen van persoonlijke 

brieven.  

 
Het succes van deze en de vele andere acties is te danken aan onze vrijwilligers en aan één in het bijzonder. 

Stefanie de Ruiter heeft enorm veel energie in de campagne gestoken en was een geweldige coördinator. De 
afdeling bedankt haar voor haar geweldige inzet. 

 

Herman feliciteert Jeroen, Anne en Floris met hun plek in de bestuurscommissie.  
 

Jeroen doet een aftrap voor de evaluatie van de campagne en de uitslag van de verkiezingen. Punten die hij 
noemt: 

- In de campagne is veel gedaan, meer dan we hadden bedacht; 
- Het is zeer jammer dat we met de campagne niet het verschil hebben kunnen maken; 

- Hadden we de energie ergens anders in moeten steken? 

 
Individuele leden krijgen de kans om hun persoonlijke bespiegelingen in te brengen, die worden verstrekt 

aan de commissie die de officiële evaluatie verzorgt. Dat levert onder meer de volgende opmerkingen op: 
- In de campagne kwam niet voldoende het succes naar voren dat de PvdA in het stadsdeel heeft 

behaald; 

- Het verkiezingsboodschap kwam vrij laat tot stand; 
- De ansichtkaarten en brieven waren een goed middel; 

- Er wordt trots gevoeld over de afdeling hoe de campagne is ingezet; 
- De buurtplannen zijn een goed middel, hiermee maak je verschil met andere partijen; 

- Als je geen lid bent of geen actief lid merk je weinig van de verkiezingen; 
- Meer campagne voeren helpt niet per se; 

- Onze houding kan arrogant overkomen; 

- Er lijkt geen natuurlijke band met de bevolking te zijn, welke identiteit hebben wij?; 
- Het moet niet een campagne heten, maar een samenwerking en een vooruitblik die we samen met 

bewoners opstellen;  
- Het moet meer een gezamenlijke campagne met de stad zijn; 

- Mensen denken aan landelijke issues; 

- Uitslag is een beloning voor Pechtold; 
- Er waren niet voldoende stembureaus, met name in de Kolenkit; 

- Canvassen is gericht op ‘halen’ maar mensen willen graag ook dat er iets ‘gebracht’ wordt; 
- Campagne zou veel lokaler moeten zijn, gericht op PvdA Amsterdam; 

- De kiezer vindt emancipatie bij D66, dat is geen goed teken; 

- Benader mensen in campagne niet als PvdA’er, maar als mens; 
 

Jeroen geeft als reactie dat iedereen die iets heeft ingebracht een beetje gelijk heeft, vele elementen spelen 
een rol. We moeten blijven investeren in onze netwerken.  

 
Herman geeft aan dat er een stedelijke evaluatie komt en hetgeen op deze ALV is ingebracht zal onderdeel 

zijn van de evaluatie binnen West.  

 
8. Voortgang vorming bestuurscommissie en dagelijks bestuur 2014-2018 

 
Jeroen licht de vorderingen toe: D66 heeft met alle lijsttrekkers gesproken. De intentie is om met PvdA en 

GL verder te gaan. Er worden vele thema’s behandeld en er wordt een stuk op hoofdlijnen opgesteld dat op 

maandag 7 april gereed moet zijn. De sfeer tussen de gesprekspartners is goed en Jeroen denkt dat er een 
akkoord gaat komen. Op de 7e dienen er door de BC drie bestuurders benoemd te worden. Er wordt dan nog 

geen inhoudelijk eindproduct gemaakt, omdat de samenwerking met bewoners en ondernemers in West de 
kern vormt van het werk van de bestuurscommissie.  

 
De afdeling geeft een mandaat aan de fractie om de afspraken te maken in de vorm van een startnotitie met 

de andere partijen die een kandidaat leveren voor het dagelijks bestuur. De afdeling organiseert een 

gelegenheid om op korte termijn de uitkomsten van de gesprekken te bespreken (vermoedelijk maandag 
april) en informeert de leden in het weekend ook over een ledenbijeenkomst waarin de werkwijze van de 

bestuurscommissie en de samenwerking met de PvdA-afdeling centraal staan.  
 

9. Terugblik vier jaar stadsdelen en afscheid fractieleden en db’ers 



 
Er wordt afscheid genomen van de fractieleden en DB’ers. Allen krijgen van de voorzitter mooie woorden en 

een vaas mee. Erik spreekt alle fractieleden persoonlijk toe. De afdeling bedankt hen voor de enorme inzet 

die in de afgelopen jaren is geleverd.  
 

Herman sluit de vergadering.   


