
JAARVERSLAG 2019 PVDA AMSTERDAM-WEST 

Inleiding 

Wederom presenteren wij een verslag van het afgelopen jaar. Het was een jaar 
waarin wij ons mochten verheugen in een toenemende populariteit van de PvdA. 

Mutaties in het bestuur 

Als nieuw bestuurslid is Stijn Ettes toegetreden. Hij gaat zich vooral bezighouden 
met de sociale media; als zodanig een waardevolle aanvulling. 

Onze doelen 

Natuurlijk stoelen onze doelen 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 makkelijk 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 2019 

Tot in mei vroegen de verkiezingen voor de Provinciale Staten en die voor het 
Europese Parlement in samenwerking en afstemming met de centrale stad en de 
andere stadsdelen veel van onze tijd en inzet, vooral voor onze 
Campagnecoördinator (Caco) Oskar Flikweert. 

Het bestuur organiseerde drie maal een ALV, meestal met een debatthema en altijd 
met een drankje na afloop om onderlinge contacten te bevorderen en leden te 
activeren en bij de partij te betrekken, en zo mogelijk nieuwe leden warm welkom 
te heten. 

Daarnaast was er in juni een zomerborrel gekoppeld aan een wandeling door de 
Spaarndammerbuurt langs bezienswaardigheden van de Amsterdamse School onder 
de deskundige en bezielende leiding van Evert Bartlema. 

Ook was er op 1 mei weer onze traditionele uitreiking van rozen aan boven-65-
jarigen bij hen thuis en in De Klinker, met ‘s avonds een 1-meiviering samen met 
stadsdeel Nieuw-West waarbij Rahma el Mouden, ooit Europese zakenvrouw van 
het jaar, in het kader van het thema emancipatie onze speciale gast was. 



Enerverend was het organiseren van de Buurtbivak in West. De laatste week van 
september waren er diverse werkbezoeken aan organisaties in West, als de 
Stichting WG-Kunst, het Buurtmuseum Bellamy, buurt- en verzorgingshuis De 
Klinker en Brede Basisschool de Kinkerbuurt, naast buurtwandelingen over het 
unieke WG-terrein en in de historische Bellamybuurt, steeds met een deskundige 
gids. ’s Avonds was er een bijeenkomst over energietransitie met medewerking van 
een projectgroep die daar al vergaand mee bezig is en een debat over de 
woonproblematiek in West met als spreker iemand van het Woonspreekuur. 

Wederom organiseerden wij een enquête, ditmaal om de leden te bevragen welke 
maatschappelijke onderwerpen zij het meest van belang vinden voor de thema’s en 
discussies in de afdeling. Niet 

geheel onverwacht scoorden wonen en zorg heel hoog. In 2020 zullen deze 
onderwerpen zeker (weer) aan de orde komen. 

Het bestuur was altijd goed vertegenwoordigd op de Amsterdamdag, de 
Klimaatmars, de stedelijke ALV’s en bij andere afstemmende gremia, als 
bijvoorbeeld het maandelijkse Voorzitttersoverleg. 

Onze voorzitter is vrijwel altijd bij het fractieoverleg van de 
stadsdeelcommissieleden en regelmatig bij de stadsdeelvergaderingen, of hij laat 
zich vervangen door een van de andere leden. De penningmeester neemt deel in de 
stedelijke overleggen aangaande financiën. 

Maandelijks verwelkomt de secretaris nieuwe leden door hen persoonlijk te bellen 
en uit te nodigen om mee te doen aan onze activiteiten. 

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. 

Tot slot 

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 van 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 effectief mogelijk te functioneren. Het 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 vertegenwoordigd. 
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