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Werkplan voor de PvdA West voor 2021 

1 – Intro 

Bij het schrijven van dit werkplan (november 2020) staat de samenleving nog in het teken 

van de coronacrisis. Veel wordt daardoor overschaduwd. 

Dat neemt niet weg dat wij, met veel energie en met veel (nieuwe) actieve leden, blijvend 

willen werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving. Ook – of beter: juist – in 

moeilijkere tijden. Want omzien naar anderen is altijd van belang. 

In 2021 staan twee zaken centraal: de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 

aanstaande en de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad (in maart 

2022). De verkiezingen in maart 2022 gelden ook voor de stadsdeelcommissies, dus ook voor 

de ‘onze’ in Amsterdam West. 

De algemene doelen van onze afdeling staan (onder andere) vermeld in ons werkplan voor 

2020. Zie ook daarvoor onze website. In dit document belichten wij met name – onder 

voorbehoud in deze tijd – vooral de concrete activiteiten in het nieuwe jaar. 

2 – Activiteiten in 2021 

• Januari 

In de maand januari werken wij onze activiteiten uit voor de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen in maart van dit jaar. Veel zal online plaatsvinden. Ook zal er meer de 

klemtoon worden gelegd op ‘brievenbusactiviteiten’, om het directe contact zo veel als 

mogelijk te vermijden. Dat doen we ook in de winter met een warm hart! 

• Februari 

In de maand februari houden wij dit jaar onze eerste Algemene Leden vergadering (ALV). 

Naast het presenteren van de jaarrekening over 2021 én het jaarverslag, houden wij een 

discussie over een inhoudelijk thema. Wellicht over cultuur. 

• Maart 

De verkiezingen zijn op 17 maart. De ervaring leert dat we in de laatste twee weken nog 

volop campagne voeren. Niet alleen om stemmen te trekken voor de PvdA, maar ook om 

mensen aan te sporen om te gaan stemmen. Het worden ongetwijfeld spannende 

verkiezingen! 

• April 

In april gaan wij naar de mensen toe! Als het weer kan, gaan wij op straat het gesprek aan 

met de burgers van West. Over hun buurt, de voorzieningen, de veiligheid en alles wat hen 
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bezig houdt. Uiteraard geven wij via onze stadsdeelcommissieleden de belangrijkste punten 

door aan het bestuur in ons stadsdeel en in de stad.  

Een alternatief voor het de straat opgaan is (een) ontmoeting(en) online organiseren. De 

inhoud is dan wel vergelijkbaar.  

• Mei 

In deze maand besteden we natuurlijk aandacht aan de 1 mei activiteiten. Als het even kan 

brengen wij weer onze rozen rond; we weten dat veel mensen – zeker na een jaar zonder – 

hier naar uitkijken. 

• Juni 

De zomer begint deze maand en dus is er ook onze jaarlijkse zomerborrel. In 2020 hadden 

wij een leuke fietstocht over de beoogde bouwlocatie van Havenstad en een borrel op een 

bootterras. Een mooie inspiratie voor een vergelijkbare bijeenkomst in juni van dit jaar! 

• Juli en Augustus 

In de vakantiemaanden zijn er in principe geen activiteiten. We weten natuurlijk nooit wat 

zich kan aandienen, maar ook wij gaan op vakantie en dus is er ook voor onze afdeling een 

hopelijk welverdiend reces. 

• September 

In deze maand starten wij de (verdere) voorbereidingen voor de verkiezingen in het 

stadsdeel. Wij gaan nieuwe kandidaten werven voor de stadsdeelcommissie in West, voeren 

gesprekken met de kandidaten en geven aan wat de belangrijkste inhoudelijke zaken zijn 

voor de komende periode.  

• Oktober 

De themabijeenkomst in oktober sluit hierbij aan: wij willen met de afdeling bespreken wat 

in de komende 4 jaar in ons stadsdeel echt moet gebeuren. Wat zijn onze prioriteiten voor 

West? 

• November 

In november hebben wij onze 2e ALV in dit kalenderjaar. Met ons nieuwe werkplan voor 

2022 en de nieuwe begroting. Wij kijken ook vooruit naar de campagne voor de verkiezingen 

in maart 2022.  

• December 
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In december hebben wij uiteraard onze kerstborrel. Afhankelijk van onze planning voor de 

verkiezingen van de stadsdeelcommissie stellen wij deze maand de lijst voor de 

stadsdeelcommissie op; dat wil zeggen de aparte lijsten voor Bos en Lommer, Westerpark en 

Oud-West/De Baarsjes. Ook is er enige onzekerheid: hoe ziet het stadsdeelstelsel er uit vanaf 

2022? Uiteraard spelen wij daarop in. 

3 – Tenslotte 

Natuurlijk is deze lijst met activiteiten niet volledig. Intern hebben we onze 

bestuursvergaderingen, fractievergaderingen, stedelijke overleggen (de Amsterdamdag 

bijvoorbeeld), het voorzittersoverleg, de verenigingsraad van de PvdA, overleggen van de 

penningmesters etc. Maar ook landelijke congressen, provinciale bijeenkomsten en alles wat 

te maken heeft met de kiesvereniging die de PvdA is.    

We willen ook leren van de coronacrisis. Bijvoorbeeld dat wij nog meer willen letten op de 

mensen die in de knel komen door de economische gevolgen van deze crisis. Maar ook 

mensen die door deze bijzondere omstandigheden zijn vereenzaamd: er is in stilte, ook in 

West, reden voor somberheid. Ook daar willen we iets aan gaan doen.  

En ook online: in de lockdowns die we hebben meegemaakt, bleek dat het contact per 

telefoon, maar ook via apps en social media veel belangrijker is geworden. Het aantal 

vergaderingen via Zoom en andere middelen is fors gestegen. Dat is veel minder leuk dan 

fysieke bijeenkomsten, maar wel een beetje een vervanger; en altijd beter dan geen contact. 

We gaan kijken hoe we dat kunnen vasthouden en misschien wel kunnen uitbreiden. 

 

Het jaar 2021: voor een sociale partij als de PvdA is er weer veel te doen!  

  

 

     


