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JAARVERSLAG 2018 PVDA AMSTERDAM-WEST 
 
 
Inleiding 
Wij kijken terug op een jaar dat aanvankelijk in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart, waarin het hele dagelijks bestuur werd vernieuwd en in totoaal vier mensen aftraden. 
Daarnaast zijn er veel activiteiten om op terug te blikken. 
 
Mutaties in het bestuur 
In 2018 namen wij afscheid van onze onvolprezen voorzitter Martin Schutrups die door een nieuwe 
baan en het nieuwe vaderschap ons moest verlaten. In Hans Weevers, oudgediende en breed 
ervaren, onder andere als DB-er in het stadsdeel en gemeenteraadslid, hebben wij een meer dan 
waardige opvolger gevonden.  
Jeltje Dijkstra die als onmisbaar lang in dispensatietijd onze secretaris is gebleven hoewel zij al buiten 
het stadsdeel woonde, is opgevolgd door zittend algemeen bestuurslid Sonja Hauet. Als eveneens 
oudgediende voor de partij op vele plekken en professioneel notulist bij onder andere gemeenteraad 
en Tweede Kamer is die taak bij haar in goede handen.  
Ten slotte moesten wij ook afscheid nemen van onze penningmeester Frank Kuiper die na bijna een 
levenslange dienstbaarheid aan de partij in Amsterdam-West toe was aan wat meer rust. Hij is 
vervangen door zittend algemeen bestuurslid Daan Boerlage die zich inmiddels als bestuurslid met 
‘een financieel oog’ had bewezen. 
Bovendien moest onze enthousiaste campaigner en actieve beheerder van de sociale media, Gilles 
van Santvoort, vertrekken omdat hij door een baan bij het partijbureau in Den Haag ging wonen. 
 
Het afdelingsbestuur is met de al aanwezige algemene bestuursleden Oskar Flikweert die bereid is 
campagnecoördinator (caco) te blijven en Yasmine Mei-li Kho die hem daarbij helpt en voorlopig de 
sociale media op zich neemt, weer op volle kracht. Het noopte ons wel voor 2019 op zoek te gaan 
naar versterking van het bestuur, met name voor het beheer van de sociale media. 
 
Onze doelen 
In het jaarplan voor 2018 staan onze doelen duidelijk beschreven. Natuurlijk stoelen die op de 
(socialistische) ideologie van gelijkheid, opkomen voor de zwakkeren en (internationale) solidariteit. 
De idealen van de sociaal democratie! Dat is in deze tijd van individualisering, populisme en 
materialisme geen makkelijke aansprekende opdracht.  
 
Deze opdracht is echter steeds uitgangspunt geweest bij het vormgeven van de taak als bestuur van 
de ledenorganisatie van onze politieke partij PvdA op de schaal van Amsterdam-West en het 
zichtbaar maken waar wij voor staan. Daarbij proberen wij ook onze leden in de stadsdeelcommissie 
die als raadgevenden op basis van dezelfde missie gekozen zijn, te steunen.  
 
Activiteiten in 2018 
Tot 21 maart was onze inspanning vooral gericht op de verkiezingscampagne, in samenwerking met 
andere echelons in de stad. Onze caco Oskar heeft daarvoor, samen met Gilles en Yasmine, veel tijd 
en inzet gegeven.  
 
Ook moest het bestuur zorgen voor de werving en de daarbij behorende selectiegesprekken voor de 
kandidatenlijsten in de drie gebiedsdelen van ons stadsdeel en daarna hun aanmelding conform de 
geldende procedures om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen. Met die zaken heeft vooral Sonja 



 2 

zich bezig gehouden. Met trots konden wij tenslotte voor de drie gebieden waardige kandidaten 
voordragen aan de Algemene Ledenvergadering(ALV). Wij zijn nu dan ook met drie sterke leden in de 
stadsdeelcommissie vertegenwoordigd! Deze leden werden door het bestuur, met name Hans, 
gevolgd en wij boden zo nodig ondersteuning.  
 
Het bestuur organiseerde drie maal een ALV, altijd met een drankje na afloop om onderlinge 
contacten te bevorderen en leden zo mogelijk meer te activeren en bij de partij te betrekken. In januari 
ging het natuurlijk ook om het vaststellen van de kandidatenlijsten en het aftrappen van de campagne.  
 
Tweemaal organiseerden wij een debat; over de woningmarkt in Amsterdam met onder andere 
gastspreker stedenbouwkundige Hugo Priemus en over de bouwwoede in delen van Amsterdam door 
uitbouwen, optoppen, onderkelderen en dergelijke met deskundigen en leden van de actiegroep. 
 
Na de succesvolle verkiezingen voor de stadsdeelcommissie was er een uitslagenborrel, waar onze 
mensen die zo hard hadden gewerkt passend in het zonnetje werden gezet en contacten konden 
worden verstevigd; en aan het begin van de zomer een zomerborrel na een interessante rondleiding 
door een professionele gids over het Westergasfabriekterrein.  
 
In september nam de secretaris deel aan een workshop over het nuttig gebruik van enquêtes ten 
behoeve van versterking van de ledendemocratie en –participatie. Waarna het bestuur onder de leden 
een enquête hield over hun wensen en ideeën inzake de bouwwoede. Aan een follow up wordt nu, in 
2019, gewerkt. De response was aanleiding om dit instrument in de toekomst vaker in te zetten.  
 
Natuurlijk was er op 1 mei de traditionele rozenactie onder leden van 65 jaar en ouder en in De 
Klinker.  
Dit jaar willen aan 1 mei meer inhoudelijk aandacht besteden door samen met andere stadsdelen een 
bijeenkomst te organiseren. 
 
Maandelijks verwelkomden wij nieuwe leden door hen persoonlijk te bellen en uit te nodigen om mee 
te doen aan onze activiteiten. 
Een heel bijzondere actie was het organiseren van een bezoek aan een lid in ons stadsdeel om te 
bedanken voor haar 70-jarig lidmaatschap! Zij was op haar 18de lid geworden en nu dus 88. Wij 
kwamen met een persoonlijke brief van de landelijke voorzitter, bloemen, een erepenning met de 
afbeelding van Drees en een gouden speldje die haar werden overhandigd door een delegatie 
bestaande uit de stedelijke voorzitter, de secretaris van de afdeling, de gebiedsvertegenwoordiger in 
de stadsdeelcommissie en een fotograaf. Het leverde prachtige plaatjes op (zie onze website) en 
boeiende verhalen uit de geschiedenis van de PvdA, want pontificaal in ons midden gezeten wist de 
jubilaris veel te vertellen. 
 
Natuurlijk waren wij voltallig aanwezig op de jaarlijkse Amsterdamdag, een bijeenkomst over een 
stedelijk team met alle Amsterdamse bestuurders en gekozenen, en ging er beide keren minstens een 
bestuurslid naar het landelijk partijcongres. 
 
Daarnaast waren wij altijd vertegenwoordigd op het maandelijkse voorzittersoverleg van voorzitters 
van de afdelingen en stedelijke PvdA-Amsterdam, alwaar de stedelijke afstemming plaatsvindt. Ook 
nam onze penningmeester deel aan de periodieke overleggen van penningmeesters van dezelfde 
echelons en was onze caco vertegenwoordigd en actief in het stedelijk platform dat zich bezighoudt 
met de campagnes. 
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Bovendien vertegenwoordigden wij afdeling West op de stedelijke ALV’s en is een samenwerking met 
aanpalende stadsdelen op gemeenschappelijke thema’s in gang gezet. 
 
Wij probeerden bovendien aanwezig te zijn op periodieke of incidentele bijeenkomsten van 
bovenstedelijke partijorganisaties. Door drukbezette agenda’s was dat helaas niet altijd mogelijk. 
 
Eenmaal per maand kwam het afdelingsbestuur bijeen om te bespreken wat moet worden gedaan en 
gedaan is. Daarbij keken wij steeds kritisch naar de resultaten en bespraken wij wat beter kan. Zo 
hebben wij recentelijk de enquête omarmd als een instrument met een beter bereik voor 
ledenparticipatie dan met de tot heden gebruikte middelen. Daarvan zullen wij als gezegd meer 
gebruik gaan maken. 
 
In deze opsomming van wat wij hebben gedaan in het afgelopen jaar blijft het een en ander 
onzichtbaar en moeilijk benoembaar, zoals het voorbereiden van acties, het schrijven notities voor 
bespreking in het bestuur en veel organisatorisch werk.  
 
In goede harmonie houden wij ook bij elkaar de vinger aan de pols om als bestuur zo goed mogelijk te 
functioneren. Dat kan altijd nog beter en daar blijven wij aan werken. Dat kan alleen met de leden 
samen, die ons voeden met ideeën en respons. 
Zo zijn en blijven wij in Amsterdam-West als PvdA sterk vertegenwoordigt. 
 
 
 
 
 
Het afdelingsbestuur: 
 
Hans Weevers, voorzitter 
Sonja Hauet, secretaris 
Daan Boerlage, penningmeester 
Oskar Flikweert, caco 
Yasmine Mei-li Kho, voorlopig sociale media 
 
 


