
Werkplan voor de PvdA West voor 2020 

Noot: onderstaand plan is tot stand gekomen vóór de uitbraak van het Covid-19 virus. 
Ondanks de restricties proberen wij als bestuur onderstaand plan zo veel mogelijk tot 
uitvoering te brengen. Uiteraard binnen de mogelijke richtlijnen van het RIVM.   

1 – Vooraf 

In dit werkplan geven wij welke activiteiten wij in het komende jaar willen organiseren. Het 
is goed om nu al te zeggen dat 2020 in politiek opzicht het jaar is waarin de landelijke PvdA 
zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen. Want die vinden plaats in 2021 (of eerder). 

Dat is erg belangrijk, maar wij richten ons natuurlijk, als lokale afdeling, met name op 
buurtgerelateerde zaken. Uiteraard doen wij ons stinkende best in de landelijke 
verkiezingscampagne, maar in dit werkplan komt u als lezer vooral onze activiteiten in ons 
stadsdeel tegen. 

Net als vorig jaar stippen wij onze algemene doelen aan. Dat doen wij kort, anders dan in ons 
werkplan van het vorige jaar. 

Let op: ook 2020 wordt weer een spetterend jaar! 

2 – De algemene doelen 

a – wij laten zien dat wij van de PvdA zijn 

Dat doen wij naar onze leden toe, door het organiseren van ledenvergaderingen en het 
zichtbaar zijn op straat. Wij doen mee aan PvdA-activiteiten en PvdA-campagnes (en andere 
straatacties) in onze buurten en dragen daarbij uit dat wij strijden voor meer gelijkheid en een 
betere en meer sociale samenleving. 

b – wij organiseren discussie- en themabijeenkomsten 

Inhoudelijke discussies zijn voor ons net zo belangrijk als eten. Daar leven wij van en voor. 
Omdat dat (goede) standpunten oplevert. Daarom organiseren wij discussie- en 
themabijeenkomsten voor onze leden en voor niet-leden. Ook zo dragen wij het gedachtegoed 
van de PvdA uit. 

c – wij begeleiden onze volksvertegenwoordigers 

In ons stadsdeel zijn drie volksvertegenwoordigers actief, in de stadsdeelcommissie. We zijn 
zeker niet in alle opzichten blij met het huidige stelsel, maar wij zijn en blijven betrokken bij 
dit onderdeel van onze democratie. Het faciliteren en ondersteunen van onze mensen in de 
stadsdeelcommissie spreekt dus voor zich. Dat houdt ook in dat wij, als bestuur, iedere jaar 
met onze stadsdeelcommissieleden een individueel voortgangsgesprek voeren. 

d – andere taken 



Daarnaast begeleiden wij nieuwe leden en doen er moeite voor dat zij zich bij ons thuis 
voelen. En natuurlijk onderhouden wij het contact met de stedelijke PvdA en met andere 
afdelingen. En, landelijk, hebben wij zitting in de verenigingsraad van de PvdA. 

3 – De activiteiten in 2020 

· Januari 

In de maand januari organiseren wij een gesprek met een (maatschappelijke) instelling in de 
buurt. Dat kan een school zijn, of een verzorgingshuis of een bedrijf. Bij voorkeur met een 
duidelijke binding aan de buurt. Zo’n gesprek geeft ons informatie over de buurt, maar geeft 
ons ook de gelegenheid onszelf te presenteren. 

· Februari 

In de maand februari houden wij een Algemene Ledenvergadering. Al onze ALV’s hebben 
een inhoudelijk thema; in deze ALV presenteren wij tevens onze jaarrekening én ons 
jaarverslag over 2019. 

· Maart 

In deze maand organiseren wij een themabijeenkomst. Met een aansprekende inleider en 
discussie daarna. De ervaring leert dat de discussie bij de aansluitende borrel zeker net zo 
levendig is. 

· April 

In deze maand gaan wij de straat op! Wij gaan in gesprek met de inwoners van ons stadsdeel. 
Wij vragen wat hen bezig houdt en wat de plussen en minnen van ons stadsdeel zijn. Daar 
doen wij ons voordeel mee richting de stadsdeelcommissie (en de gemeenteraad) en wij laten 
zien dat wij contact met de bewoners belangrijk vinden. 

· Mei 

In de maand mei is weer een ALV. Met een thema. Dat is bij voorkeur iets dat in het stadsdeel 
speelt, maar kan ook zijn ingegeven door de politieke actualiteit. Met een interessante spreker 
en een hapje en een drankje. En in deze maand vinden ook onze activiteiten plaats om de 1e 
mei te vieren. 

· Juni 

Eind juni organiseren wij onze zomerborrel. Dat is vooral gezellig, en deze combineren wij 
meestal met een wandeling door één van de buurten ons stadsdeel. Dus: interessant en 
gezellig. 

· Juli en Augustus 

In de zomermaanden liggen onze acties stil. Het kan zijn dat wij worden ingehaald door de 
actualiteit (verkiezingen?) maar in principe vormen deze maanden het reces, ook voor onze 
afdeling. 



· September 

Ook in september gaan wij de straat op. Onze vragen aan de mensen kunnen algemeen zijn 
(over de buurt), maar ook gericht: wat vindt u van de veiligheid? Of: is het openbaar vervoer 
voldoende? Etcetera. 

· Oktober 

In oktober is er de tweede themabijeenkomst in dit jaar. Het kan zijn met een inleider en 
discussie, maar wij denken ook na over een andere vorm. Een beetje vernieuwing kan geen 
kwaad. 

· November 

In deze maand is er de 3e ALV van 2020. In deze vergadering presenteren wij onze plannen 
voor 2021. Ook onze financiën voor het komende jaar komen aan bod. De campagne in 2021 
is ongetwijfeld een belangrijk onderwerp. En ook deze avond kent een thema. 

· December 

In de laatste maand van het jaar houden wij onze kerstborrel. Een terugblik op het jaar en het 
vooruitblikken naar de intensieve verkiezingscampagne in 2021. Velen van ons hebben daar 
veel zin in! 

4 - Na 

Dit zijn onze plannen. Wij horen graag wat u er van vindt. We weten dat – door allerlei 
omstandigheden – deze voornemens kunnen worden gewijzigd: het ene gaat er af en het 
andere komt erbij. 

En: wij doen het graag samen met u. Om onze samenleving nog sterker, socialer en mooier te 
maken. 

 


