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1. Afgevaardigden congres en 

politieke ledenraad 

Wie vertegenwoordigen West in het congres en 
de politieke ledenraad? De leden van de 
afdeling besluiten daar op 30 oktober over.  
 
Het congres en de politieke ledenraad hebben 
in veel opzichten eenzelfde opzet en doel: het 
congres is formeel het hoogste orgaan, terwijl 
de politieke ledenraad flexibeler kan worden 
georganiseerd en ingericht. In de praktijk 
blijken de gremia grote overlap te vertonen. 
Daarom stelt het bestuur voor om een team van 
vier mensen te benoemen, die gezamenlijk de 
vertegenwoordiging in het congres en de 
politieke ledenraad vervullen. Afhankelijk van 
beschikbaarheid en onderwerp bepalen zij 
onderling de precieze afvaardiging per 
gelegenheid, en verzorgen zij ook het overleg 
(bijvoorbeeld op stedelijk niveau) met andere 
afgevaardigden. Als vanzelf hebben de 
afgevaardigden de rol om leden te betrekken bij 
hun werk, en aan hen verslag te doen van hun 
inspanningen en resultaten.  
 
Voorstel is om het team van afgevaardigden de 
komende twee jaren te laten bestaan uit:  

 Margreet Elings 
 Paul Koek 
 Sanne de Lint 
 Onika Pinkus 
 
Formeel worden de functies als volgt 
toebedeeld: 
 benoeming van Margreet Elings, Sanne de 

Lint en Onika Pinkus (plv.) als 
afgevaardigden voor het congres en  

 Onika Pinkus en Paul Koek (plv.) als 
afgevaardigden voor de politieke 
ledenraad. 

  
Toelichting op kandidaten 
 

 

Margreet Elings 

 
 
Mijn naam is Margreet Elings.(1943) De 
afgelopen periodes was ik, samen met David 
Feltkamp, congresafgevaardigde voor de 
afdeling Amsterdam West. We hebben in die 
periode de afdeling goed op de kaart gezet, met 
als hoogtepunt in 2012 de motie over 
schaliegas, waarin we de Tweede Kamerfractie 
opriepen niet voor een proefboring naar 
schaliegas te stemmen, omdat je daarvan geen 
aardbevingen krijgt en geen vervuiling van het 
drink- en grondwater. Zo'n proefboring kun je 
sturen. Je houdt hem niet op de meest 
kwestbare natuurplek en je hebt niet te maken 
met de druk van een productieproces. 
Onze (toen) kersverse energiewoordvoerder in 
de TK fractie, Jan Vos, had een week voor het 
congres aan de pers laten weten dat hij voor 
ene proefboring was, anders kon je niet bezien 
of het wel of niet gevaarlijk was. Bovendien had 
het partijbestuur de motie ontraden. Ze vonden 
het nog te vroeg om er al een standpunt over te 
bepalen.  
Gelukkig was de meerderheid van het congres 
het met ons eens, wellicht gedeeltelijk 
overgehaald door onze argumenten dat we al 
genoeg narigheid hadden met de aardbevingen 
in noordoost Groningen en niet zaten te 
wachten op nog heviger bevingen in midden 
Nederland.  
Per congres worden vrijwel geen moties en 
amendementen, die het partijbestuur afraadt, 
aangenomen, maar onze motie wel. Een week 
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later liet de TK fractie weten dat ze tegen een 
proefboring zou stemmen. 
Een klein succesje met wellicht grotere 
gevolgen. Daar gaat het om in de politiek en 
juist als congresafgevaardigde kun je verschil 
maken. Daarom wil ik nog graag een periode 
door. Zolang ik nog goed gezond ben en de 
energie heb. 
Ik wil ook graag de komende periode jonge 
mensen, bijvoorbeeld, kandidaten voor 
plaatvervangend congresafgevaardigde, die hun 
steentje willen bijdragen aan het verbeteren 
van de samenleving, coachen en begeleiden in 
het “vak” van congresafgevaardigde. Maar ik 
zou het ook leuk vinden m'n ervaring door te 
geven als deelraadslid en -wethouder, als 
afdelingsvoorzitter en als lid van diverse 
werkgroepen in de PvdA Amsterdam. 
 
Paul Koek  
 

 
 
Ik ben Paul Koek. Momenteel actief in West als 
afgevaardigde voor het gewest (lees provincie 
Noord Holland) en lid van ons Ombudsteam. 
Mijn werk als afgevaardigde voor het gewest 
wil ik graag voort zetten. Ik ben dan ook blij dat 
het bestuur mij voordraagt voor nog een 
periode. Op het gebied van werkgelegenheid 
valt er namelijk nog veel te winnen in de 
provincie. Niet in de laatste plaats voor de in 
omvang toenemende groep mensen die tijdelijk 
buiten de betaalde arbeidsmarkt staan. Deze 
mensen faciliteren om hun periode van 
werkloosheid (soms duurt die jaren) zo goed 
mogelijk te overbruggen en hun kansen op 
betaald werk te vergroten moet hoog op de 
prioriteitenlijst van de provincie komen te 
staan en moet leiden tot realistische, concrete 
initiatieven en zo mogelijk oplossingen. 

Ik ben blij en vereert dat het bestuur mij ook 
voordraagt als mede congresafgevaardigde en 
plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
politieke ledenraad. Ik hoor graag van onze 
sociaal democratische leden hun standpunten 
en met plezier zal ik deze verwoorden op 
Congres en Politieke Ledenraad. Hierover 
verantwoording afleggen op de algemene 
ledenvergaderingen vind ik vanzelfsprekend. 
Centraal in mijn afvaardiging zal staan onze 
overtuiging dat een maatschappij het beste 
floreert wanneer je land geld, goederen, kennis 
en macht gelijkmatig verdeeld.  Kansen passend 
bij je mogelijkheden creëren voor iedereen en 
zelf bepalen wat je met die kansen doet, daar 
sta ik voor. Daarom wil graag uw woordvoerder 
zijn in de komende jaren. 
 
Sanne de Lint 

 

Mijn naam is Sanne de Lint . Ik stel me graag 
beschikbaar als congresafgevaardigde voor de 
afdeling. Ik ben 32 jaar en woon sinds 2001 in 
Amsterdam. 
Ik heb in 2006 als stagiair in "team Bos" 
meegewerkt aan de PvdA campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil mij nu graag 
opnieuw inzetten voor de PvdA.  
 
In mijn werk zoek ik maatschappelijke 
betrokkenheid. Ik heb 5 jaar gewerkt als 
wetgevingsjurist bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nu 
werk ik bij  de Autoriteit Financiële Markten 
aan verbetering van het beleid rondom 
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pensioen en financiële markten.  Mensen 
krijgen steeds meer verantwoordelijkheid, op 
financieel gebied maar ook ten aanzien van 
zorg en werk. Ik vind het belangrijk dat dit voor 
iedereen op een goede manier uitpakt, ook voor 
mensen die minder middelen of geluk hebben 
in het leven. Daar zet ik mij graag voor in.  
 
Ik heb het altijd prettig gevonden dat bij de 
PvdA verschillende standpunten zichtbaar 
mogen zijn: dit zorgt naar mijn idee voor een 
goede discussie en uiteindelijk de beste 
oplossing. Daarom wil ik graag als afgevaardigd 
bijdragen aan de standpuntbepaling. Daarnaast 
kijk ik ernaar uit om de leden van PvdA 
Amsterdam West te leren kennen! 
 
Onika Pinkus 
 

 
Mijn naam is Onika Pinkus en graag wil ik de 
komende jaren aan de slag als afgevaardigde 
namens de PvdA-afdeling West in het congres 
en de politieke ledenraad.  
 
Van jongs af aan ben ik erg betrokken geweest 
bij wat er zich in onze maatschappij afspeelt. De 
geschiedenis van mijn joodse familie en de 
verhalen van mijn grootouders die de holocaust 
overleefden, maar ook de ervaringen van mijn 
moeder die opgegroeid is in apartheid Zuid-
Afrika zorgen bij mij voor een sterk gevoel van 
rechtvaardigheid. Mijn maatschappelijke 
betrokkenheid en de wens om op te komen 
voor kwetsbaren in de samenleving komt 
hieruit voort. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een grote interesse in de politiek. Sinds 1997 
ben ik lid van de PvdA en ik heb dit altijd de 

juiste keuze gevonden. De principes van de 
sociaal democratie, om op te komen voor de 
meest kwetsbaren en je in te zetten voor een 
eerlijke en sociale samenleving, is van alle 
tijden en zal ook altijd relevant zijn. 
 
In mijn werkzame leven heb ik verschillende 
(politieke) functies gehad en heb ik mij 
ontwikkeld tot een generalist. Ik heb mij 
beziggehouden met een veelheid aan 
onderwerpen, zoals parkeerbeleid, zorg, 
welzijn, onderwijs, arbeidsmarktbeleid, 
armoedebeleid en sociale zekerheid. Als 
inhoudelijk medewerker van de PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer heb ik gewerkt op 
verschillende thema’s gerelateerd aan sociale 
zekerheid en armoedebeleid. Sinds 2010 werk 
ik voor de PO-Raad als adviseur public affairs. 

2. Afgevaardigden gewest 

Het team dat namens de afdeling West in het 
Gewest actief is, is beschikbaar om deze rol ook 
de komende twee jaar in te vullen. Daarom stelt 
het bestuur voor om als afgevaardigden voor 
het gewest aan te wijzen:  

• Frank Kuipers en 
• Paul Koek.    

3. Bestuursleden 

Het bestuur stelt de leden voor om in te 
stemmen met: 
• herbenoeming van Brigit Teurlings als 

bestuurslid in de functie van secretaris; 
• herbenoeming van Danijel Tadic als 

algemeen bestuurlid (portefeuille: o.a. 
ombudsteam en activiteiten); 

• benoeming van Suzanne Jansen 
als algemeen bestuurslid (portefeuille: 
doorontwikkeling van partij & 
beweging);  
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Brigit Teurlings en Danijel Tadic 
 

 

 

 
Brigit en Danijel zijn sinds september 2012 lid 
van het bestuur van PvdA Amsterdam West. 
Brigit werkt bij de Raad voor de Rechtspraak, 
Danijel bij de Foundation Max van der Stoel. 
 

Suzanne Jansen 

 

 
Suzanne was in de periode 2010-2014 
deelraadslid in West, en heeft daarvoor enkele 
jaren in het bestuur van PvdA Bos en Lommer 
en West gezeten. Binnen het bestuur wil ze zich 
bezig houden met het doorontwikkelen van de 
partij en de politieke beweging. Nieuwe tijden 

vragen om een nieuwe manier van werken. 
Onze bestuursleden in de bestuurscommissie 
zijn de ogen en oren van de buurt, maar zij 
kunnen het niet alleen. Buurtcontactpersonen 
gaan hier een belangrijke rol in spelen: zij 
maken deel uit van de vele netwerken in West, 
en weten wat er speelt op buurtniveau. Op deze 
manier sluiten we als PvdA aan bij wat er 
gebeurt in West, en kunnen we (politiek) actie 
nemen als dat nodig is. Kom je ons ook 
versterken als buurtcontactpersoon? 
 
Suzanne werkt als programma manager bij The 
Hague Academy for Local Governance. 
 
Bestuurssamenstelling – en zittingsperiode 
• Herman Wiersema, voorzitter (21-4-2011 

bestuurslid, 8-11-2011 voorzitter, 
herbenoemd 24-10-2013) 

• Brigit Teurlings, secretaris (2-9-2012) 
• Frank Kuipers, penningmeester (24-10-

2013) 
• Tim Colijn, algemeen bestuurslid (1-1-

2010, portefeuille: o.a. scouting, coaching 
en activiteiten, herbenoemd op 24-10-
2013)  

• Danijel Tadic, algemeen bestuurslid (2-9-
2012, portefeuille: o.a. ombudsteam en 
activiteiten) 

• Aicha Lagha, algemeen bestuurslid (24-10-
2013, portfeuille: o.a. campagne en 
activiteiten);  

• Martin Schutrups, algemeen bestuurslid 
(27-11-2013, portefeuille: o.a. 
communicatie). 

4. Kascontrolecommissie  

Het bestuur stelt de leden voor om in te 
stemmen met 
 Gerard Oosterwijk (ook lid van de 

commissie voor 2013, jurist, econoom en 
kandidaat nummer 13 op PvdA-lijst voor 
Europese Verkiezingen 2014) 

 Koen Maes (nieuw, financial controller en 
consultant, oud-bestuurslid PvdA 
Amsterdam en oud-deelraadslid PvdA 
Amsterdam West) 
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als leden van de kascontrolecommissie voor het 
financieel jaarverslag over 2014. 

5. Buurtcontactpersonen 

Tijdens de ALV wordt een toelichting gegeven 
op de nieuwe rol van actieve leden in 
Amsterdam West: de buurtcontactpersonen. 
Ook wordt bekend wie deel uitmaken van de 
eerste lichting buurtcontactpersonen, zoals het 
bestuur en de fractie die hebben aangewezen.  

6. Toelichting op procedure 

In e-mailnieuwsbrieven (4 en 19 september en 
9 oktober) en tijdens de kick-off voor het 
seizoen op zaterdag 6 september 2014 is 
aandacht besteed aan de mogelijkheden om 
actief te worden voor de afdeling, ook als 
afgevaardigde of bestuurslid.  
Leden kunnen zich conform de statuten melden 
als (tegen)kandidaat bij de secretaris van de 
afdeling, deze termijn is gesteld op uiterlijk 24 
uur voor aanvang van de ledenveragdering. 
Alle benoemingen gelden voor een periode van 
twee jaar. 
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