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Inleiding 

Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in 

het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling. Voor de volledigheid worden ook 

de missie en de werkwijze beschreven zoals die in het jaarplan 2014 zijn opgenomen.  

 

Missie 

We zijn een groep enthousiaste mensen, die betrokken zijn bij de wereld, de stad en de inwoners 

van West. We voelen ons verantwoordelijk voor problemen in het stadsdeel en de oplossing. We 

houden van Amsterdam West, omdat het zo divers is: een dynamische wereld op een kleine 

schaal.  

Als vereniging vormen we een club, begaan met elkaar en onze verschillen – zoals dat past bij de 

sociaal-democratie. We zijn innovatief en tegelijkertijd trots op de tradities. We willen ons op een 

vernieuwende manier inzetten voor de vraagstukken in de samenleving. En daarmee geven we 

ruimte om politiek een nieuwe invulling te geven, en het vertrouwen van inwoners te 

(her)winnen.  

Als politieke partij zijn we betrouwbaar, we werken transparant en volgens regels. Politiek draait 

om mensen, en daar gaan we zorgvuldig mee om.  

 

Werkwijze 

De afdeling wordt gevormd door de leden: daar ligt de basis voor al onze activiteiten. Daarom 

bieden we vooral ruimte aan mensen om invulling te geven aan hun ambities en ideeën. Er is veel 

betrokkenheid, kennis en enthousiasme. De afdeling wil de politiek van het stadsdeel dichter bij 

de leden te brengen. 

In West kennen we een stevige basisstructuur, waarin een aantal vaste taken is ondergebracht. 

Onze dagelijks bestuurders, de leden van de deelraadsfractie zijn belangrijke pijlers, evenals de 

vaste groep campaigners en de betrokken vrijwilligers van het Ombudsteam.  

Deze basis willen we verder versterken. Dat biedt vervolgens ook ruimte om leden meer 

mogelijkheden te bieden aansluiting te zoeken en actief te worden. Daarbij beseffen we dat 

mensen steeds vaker enthousiast te krijgen zijn voor een kort project, met een duidelijk doel.  

 

Rol bestuur 

Het bestuur wil mogelijkheden bieden voor mensen om zich in te zetten en talenten te 

ontwikkelen. Daarbij is hij eindverantwoordelijk voor de activiteiten en de onderlinge 

samenwerking.  
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Resultaten:  

- In 2014 zijn twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Een daarvan had een 

speciaal karakter i.v.m. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de 

ontwikkelingen omtrent de deelcommissies.   

- Het bestuur vergaderde maandelijks.  

- Door de voorzitter zijn er voortgangs/functioneringsgesprekken met de afzonderlijke 

leden van de raadsfactie en de dagelijks bestuurders gevoerd.  

- Onderhouden van contacten met relevante partijorganen, ook van andere partijen 

- Andere bijeenkomsten voor leden: 

 Zomerborrel 

 Kick off  

 

Resultaten van andere onderdelen 

Ombudswerk 

Het (mobiele) Ombudsteam is ook in 2014 een toegankelijke, veilige plek voor inwoners van 

West met vragen of problemen geweest. Het telefoonnummer en het e-mailadres van het team is 

verder bekend gemaakt, waarmee het bereik van de groep vrijwilligers verder is versterkt.  

 

De buurten in 

Regelmatig is met een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers langs de deuren in West 

gegaan, om te horen hoe het met mensen gaat (canvassen). Dichter naar de verkiezingen toe is de 

frequentie hiervan vergroot.   

 

Talent ontdekken en begeleiden 

In tegenstelling tot 2013 (kandidaatstellingsprocedure) stond het ontdekken van talent op een wat 

lager pitje. Er is eind 2014 gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de afdeling.   

 

Verkiezingen 2014  

Veel energie en inzet ging naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 . Op basis van de 

voorbereidingen heeft de ALV in 2013 een lijsttrekker benoemd, de kieslijst vastgesteld en 

ingestemd met de werkwijze van buurtactieplannen. Vanuit ons tijdelijk campagnepand  aan de 

Hoofdweg is met veel enthousiasme en inzet  campagne gevoerd bij de verkiezingen voor de 

Bestuurscommissie en Gemeenteraad en later bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. 
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Bij de verkiezingen voor de Bestuurscommissie Amsterdam West behaalde de PvdA 3 zetels. 

Daarna is met D66 en Groen Links een programakkoord afgesloten en is Jeroen van Berkel 

toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie. 

 

Dag van de Arbeid 

Er is aan de 1-mei-viering aandacht gegeven door het bezoeken aan senior-PvdA-leden en 

verzorgingshuizen. Jubilerende leden ontvingen een speld.  

 

Communicatie 

Om met onze leden, belangstellenden en andere inwoners van West continu in contact te kunnen 

zijn gebruikten we in 2014 diverse communicatiekanalen. Via de website, facebook, email en 

twitter hielden we onze contacten op de hoogte van alle ontwikkelingen. Het ledenblad is in 2014 

één keer uitgekomen waarin we onze leden informeerden en activeerden.   

 

Fractie volgen 

Het bestuur volgde in 2014 de fractie en het lid van het algemeen bestuur en gaf op basis daarvan 

feedback.  

 

Vertegenwoordiging buiten West 

Om een zichtbare afdeling te zijn hebben afgevaardigden de afdeling vertegenwoordigd in het 

congres, gewest,  politieke ledenraad en Verenigingsraad..  

 

  

De mensen 

Dagelijks bestuur 

 Jeroen van Berkel (lid algemeen bestuur) 

 

Fractie 

 Anne Janssen (fractievoorzitter bestuurscommissie) 

 Floris Vels (lid bestuurscommissie) 

 Bibi Fadlalla (buitengewoon commissielied) 

 

Bestuur: 

 Herman Wiersema (voorzitter) tot november 2014 
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 Brigit Teurlings (secretaris) 

 Frank Kuipers (penningmeester)  

 Tim Colijn (waarnemend voorzitter per november 2014) 

 Danijel Tadic 

 Aicha Lagha  

 Martin Schutrups  

 Suzanne Jansen (per oktober 2014) 

 

Congresafgevaardigden 

Margreet Elings 

Sanne de Lint 

Onika Pinkus (plv) 

 

Gewestelijk afgevaardigden 

Frank Kuipers 

Paul Koek 

 

Politieke Ledenraad 

Onika Pinkus 

Paul Koek (plv) 

 

Verenigingsraad  

Frank Kuipers  

 

Campagnecoördinator  

Stefanie de Ruiter 

 

Webmaster 

Martin Schutrups 

 

Daarnaast zijn er vrijwilligers actief in verschillende groepen: 

 Ombudsteam  

 Campaigners 

 Redactie ledenblad  
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 Medewerkers communicatie  

 Inhoudelijke werkgroepen sociaal beleid, economie en financiën en ruimte en 

wonen.(functioneren die nog wel?? FK) 

 

 


