
 

 

Verslag algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam West donderdag 30 oktober 2014 
 

Locatie: Nassaukerk – Wittenstraat 

Tijdstip: 20.30 uur 
 
Aanwezig: 
Amel Namane, Jeltje Dijkstra, Stefanie de Ruiter, Esther Fabriek, Tim Colijn, Gerard Oosterwijk, 
Annet Bogie, Ditte Hofmeester, Koen Maes, Sanne de Lint, Margreet Elings, OnikaPinkus, Irving 
St. Luce, Anne Janssen, Rene Adriaan, Merel Schogt, Jeroen van Berkel, Jasper Etten, Floris 
Vels, Suzanne Jansen, Erik de Groot, Rolf Steenwinkel, Jimmy Moerli, Tim Colijn, Frank Kuipers, 
Herman Wiersema, Danijel Tadic, Martin Schutrups, Egbert Rozeboom. 
 
1 Opening, mededelingen en agenda vaststellen 
Herman opent de vergadering. Met kennisgeving afwezig: Brigit Teurlings, AichaLagha, Orhan 
Kayar, Houssain el Yachouti, Delgado Wolf, Mirthe Biemans en Paul Koek.  
 
Frank geeft update over de afgelopen twee politieke ledenraden. Onderwerpen: algehele politieke 
situatie, met nodige moties en interne ledendemocratie. Lid Mirthe Biemans heeft motie 
livablewage aangenomen gekregen. 
 
Herman dankt Frank en Martijn de Keizer voor hun inzet als afgevaardigde. 
 
Herman meldt dat hij is voorgedragen als voorzitter PvdA Amsterdam. Jeroen roemt kwaliteiten en 
geeft aan trots te zijn met voordracht. Tijdens stedelijke ALV op 13 november 2014 wordt over 
stedelijke bestuurssamenstelling besloten. 
 
2. Verslag 
Herman meldt dat de onderzoekscommissie stedelijke evaluatie aan het afronden is. Verder geen 
opmerkingen. 
 
3. Bestuurssamenstelling en afgevaardigden 
Herman licht nieuwe werkwijze van afgevaardigden: vier mensen die als team de 
vertegenwoordiging van West in politieke ledenraad en congres.  
Margreet, Onika en Sanne introduceren zichzelf en vertellen over hun inzet/plannen om leden te 
betrekken bij het vertegenwoordigerschap. Herman vertelt dat ook Paul Koek ook toetreedt. 
 
Margreet geeft aan dat het contact met de leden verloopt via bijeenkomsten, e mail en via website. 
Afgevaardigden geven aan opbouwend te werk te gaan en niet alleen kritisch zullen zijn. 
Margreet zal zich vooral voor duurzaamheid inzetten, Onika voor het sociaal domein en Sanne 
voor financiën/veiligheid. Er wordt op gewezen dat duurzaamheid meerdere aspecten heeft, w.o. 
financiele voordelen.  
 
Dhr. de Wolf stelt zich voor, vraagt naar buurtopbouw in Staatsliedenbuurt. Dit onderwerp neemt 
Jeroen later op de avond mee in zijn verhaal over de voortgang van de bestuurscommissie.  
 
Afgevaardigden bij acclamatie aangenomen.  
 
Frank Kuipers licht het afgevaardigdensysteem voor het Gewest toe. Paul en Frank worden bij 
acclamatie herbenoemd als regio-afgevaardigden. 
 
Bestuursleden: Herman introduceert Suzanne, die haar ambitie toelicht. Ze is oud-deelraadslid en 
wil inzetten op aansluiting met de 'straat', met als voorbeeld de buurtcontactpersonen. Suzanne bij 
acclamatie benoemd.  
 
Herman introduceert Danijel en Brigit, pleit voor herbenoeming beiden, bij acclamatie herbenoemd. 
 



 

 

Herman dankt vorige kascommissie, alv stemt in met nieuwe kascommissie: Gerard Oosterwijk en 
Koen Maes.  
 
4. Jaarplan en begroting 2015 
 
Frank licht de begroting toe. Er zijn nog veel reserves, maar de inkomsten uit contributies en 
afdrachten nemen af.  Frank pleit voor prudent beleid, het ambitieniveau activiteiten doorzetten en 
daarom voorzichtig geld aan reserves onttrekken, onder meer voor het verkiezingsfonds. 
 
Gerard vraagt zich af hoe groot de gezonde reserve moet zijn. Frank denkt aan minstens 25.000 
euro.  
 
Stefanie ziet geen huisvestingskosten en vraagt zich af of dit einde permanent pand betekent. 
Frank geeft aan dat dit waarschijnlijk niet meer permanent haalbaar is. Herman geeft aan dat 
ambitie nog leeft, maar daarvoor andere middelen moeten zijn. Jeroen geeft aan dat we anders 

kunnen kijken: eerst pand, dan kijken of ’t mogelijk is. Herman stemt in maar geeft aan dat het 

goed is dat penningmeester kaders benoemt. 
 

5. Buurtcontactpersonen (BCP’ers) 

De buurtcontactpersonen gaan actief worden. Herman licht het idee en taken van deze personen 
toe. Anne geeft aan dat het ook voeding voor fractie kan zijn en ze zijn daarom altijd welkom bij 
fractievergaderingen. Jeroen wijst op serieuze karakter en hooggespannen verwachtingen. Annet 

(BCP’er) vertelt over haar enthousiasme. Carolien (BCP’er) hoopt ook dat ze de centrale raad 

weten te vinden. 
 
6. Bezoek Marith Rebel 
Om 21.20 uur krijgt Marith Rebel het woord: ze vertelt over haar ervaringen in Den Haag in haar 
portefeuille en de algemene ontwikkelingen in en rond de PvdA.  
 
Om 22.15 uur krijgen Jeroen, Anne en Carolien de gelegenheid hun inzet in de bestuurscommissie 
en gemeenteraad toe te lichten.  
 
Er wordt aandacht gevraagd voor drie activiteiten: voedselbankactie, bezoek Jan Schuurman Hess 
(met Lodewijk Asscher, Nieuwe Boekhandel) en stedelijke ALV op 13 november.  
 
Herman licht toe dat het bestuur met commissie komt die zich buigt over voorzitterschap West na 
mogelijke benoeming als stedelijk voorzitter. De commissie adviseert over profielschets en 
procedure, en werft kandidaat/kandidaten. In de commissie nemen plaats: Brigit en Aicha namens 
bestuur, Anne Janssen namens fractie en Godfried Lambriex en Ruben Boerkamp namens de 
leden. Bij acclamatie wordt ingestemd met Tim Colijn als interim-voorzitter. Hij dankt Herman 
alvast voor inzet.  
 
7. Vergadering gesloten 


