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               Werkplan PvdA Amsterdam Oost 2016 
 
 
Doel en opzet van het werkplan 
 
Doel is de noodzakelijke en wenselijke activiteiten van bestuur en werkgroepen van de 
PvdA afdeling Amsterdam Oost vooraf goed in beeld te brengen, in samenhang met de 
beschikbare persoonlijke inzet en middelen. Daarmee kan een zo effectief mogelijke 
prestatie van bestuur en leden worden geborgd en kan de beschikbare capaciteit zo 
gelijkmatig mogelijk over het jaar worden verdeeld. 
Dit werkplan dient ook om onze leden van de afdeling inzicht te geven in de ambities van 
het afdelingsbestuur en welke activiteiten wij het komende jaar voor en met onze leden 
hopen te ontplooien. In maart 2014 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden en is de 
nieuwe bestuurscommissie Oost geïnstalleerd. Daarmee zijn de werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden van de fractie nieuwe stijl ingrijpend veranderd van beleids-
voorbereidend naar uitvoerend.  
Anders dan in de centrale stad, neemt de PvdA in Oost wel deel aan het bestuur. Thijs 
Reuten maakt als Dagelijks Bestuurder opnieuw deel uit van het stadsdeelbestuur. 
Ongetwijfeld zal deze bestuurlijke verandering ook voor ons bestuur wijzigingen met zich 
mee brengen, maar dat is op het moment van dit schrijven nog niet duidelijk. 
  
Samenstelling bestuur 
 
Het afdelingsbestuur Oost bestaat op dit moment uit 8 leden. Het bestuurslid dat vanwege 
persoonlijke omstandigheden (Maud Knook) tijdelijk op non actief was heeft zich in mei 
teruggetrokken als bestuurslid. In de ALV van najaar 2014 heeft de tijdelijke voorzitter 
(Tanja Oosterbaan) haar functie aan de nieuwe voorzitter (Harko van den Hende) 
overgedragen, is een bestuurslid (Anna Herweg) afgetreden en is  een nieuw bestuurslid 
(Andrea Bartman) toegetreden. 
In de voorjaars ALV 2015 is Tanja Oosterbaan als bestuurslid afgetreden en is Tom leenders 
als nieuw bestuurslid toegetreden. 
In de najaars-ALV treedt de secretaris (Rob Horseling) af en stelt het bestuur de ALV voor 
om Amir Rafi als nieuwe secretaris te benoemen. 
Het bestuur heeft zich in 2015 verder beraden op haar functioneren en taakverdeling. 
Naast vaste taken als voorzitter, secretaris, penningmeester, congresafgevaardigde, 
gewestelijk afgevaardigde e.d. zijn ook de verschillende aandachtsgebieden onderling 
verdeeld. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als ledenwerving, 
ledenparticipatie,communicatie, permanente campagne, Roost, thematische werkgroepen, 
publiciteit en communicatie evenals het volgen van de fractie, onze stadsdeelwethouders 
en het DB. De gedetailleerde taakverdeling van het bestuur is omschreven in bijlage 1. 
 
Rooster van aan- en aftreden bestuur. 
 
 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Harko    AT     AF/AT   

Rob AF/AT   AF/AT AF     

Tanja  AF/AT  AF/AT AF     

Hanna AT   AF/AT      

Ada  AT   AF/AT   AF/AT  

Maud  *)  AT   AF     

Eduard  AT   AF   AF/AT  
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Nick  AT   AF   AF/AT  

Andrea    AT   AF/AT   

Tom     AT   AF/AT  

Amir     AT   AF/AT  

 
AT = aantreden  
AF = aftreden  
AF/AT = aftreden en opnieuw aangetreden 
*) is vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk op non actief  
 
De voorzitter neemt deel aan het voorzittersoverleg van de stadsregio. Het bestuur is 
gekozen door de leden en voor de zittingstermijn is een schema van aan/aftreden 
opgesteld (zie bovenstaand). Omdat de afdeling meer dan 500 leden telt, wordt 
deelgenomen aan het landelijke 500+ overleg, de Adviesraad Verenigingszaken. 
 
Overleg/ communicatie 
 
Het bestuur vergadert ten minste één keer per maand en hierbij is de fractievoorzitter of 
de vicefractievoorzitter aanwezig. De PvdA stadsdeelwethouder wordt uitgenodigd om de 
bestuursvergaderingen bij te wonen. Het bestuur organiseert ten minste twee keer per 
jaar een formele ledenvergadering. Overige contactmomenten zijn er tijdens (informele) 
ledenbijeenkomsten, het politiek café, campagnekraam, nieuwjaarsreceptie, zomerborrel 
winterborrel of een buurtvergadering.  
 
Het bestuur geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit en daarnaast worden de leden 
zo nodig dmv een brief of een e-mail geïnformeerd. De afdeling Oost zet de traditie van 
een periodieke krant (de ROOST) voort. Het bestuur zal in haar rol als vertegenwoordiging 
van de leden, streven naar een goede en tijdige communicatie tussen fractie, bestuur en 
leden. Hoofdopzet van de gewenste communicatie is recent door het bestuur vastgelegd in 
ons communicatieplan. In februari wordt het eerste nummer van de ROOST van dit jaar 
verspreid, gestreefd wordt naar ten minste 4 kranten per jaar.  
 
In verband met de hoge kosten van het drukken en de postverzending, wordt sinds 2013  de 
ROOST aan de leden per e-mail verzonden, alleen leden zonder e-mailadres worden nog 
per post bediend. Verder oriënteert het bestuur zich op de mogelijkheden van de nieuwe 
social media. In het afgelopen jaar is de ledenadministratie van de afdeling geactualiseerd 
en Inmiddels kunnen we ruim 70% van de leden per e-mail bereiken. In 2016 zal het 
bestuur de vele mogelijkheden van het verbeterde systeem van de ledeninformatie verder 
optimaliseren, bijvoorbeeld door gerichte uitnodigingen te sturen per wijk, interessegroep, 
leeftijdsgroep, e.d. Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden van het inzetten 
van social media in combinatie met de recent vernieuwde website. 
 
Campagne en PR. 
 
De permanente campagne heeft een vaste plaats gekregen binnen de afdelingsactiviteiten. 
Regelmatig was de afdeling Oost prominent aanwezig in verschillende winkelstraten en op 
de Dappermarkt(“ Rood op Straat”). Het ligt in de bedoeling deze activiteit tot het gehele 
gebied van het nieuwe stadsdeel Oost uit te breiden met extra aandacht voor de 
“wingebieden”. Daarnaast zullen zo’n 4 keer per jaar thematische bijeenkomsten worden 
georganiseerd, afhankelijk van doel en inhoud al dan niet in de vorm van een ALV. Ten 
slotte zullen wij, in nauwe samenwerking met de fractie, canvasacties houden in 
verschillende wijken van Amsterdam Oost, waarbij lokale politieke kwesties worden 
voorgelegd aan de bewoners. 
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Themateams 
Door het bestuur van de afdeling Amsterdam zijn themateams gestart die gaan 
inventariseren welker onderwerpen de Amsterdammers bezig houden. De themagroepen 
zijn o.a. : balans in de stad, democratie, nieuwe arbeidsmarkt, alle Amsterdammers, 
betaalbaar wonen, gelijkwaardigheid en diversiteit, Amsterdam wereldstad, 
duurzaamheid, zorg, gezinnen en onderwijs. Door de ALV is op 12 november voorgesteld 
om ook een themagroep veiligheid te starten.  Het bestuur van de afdeling Oost verwacht 
dat in het voorjaar 2016 een aantal van deze thema’s  tot speerpunten voor bestuur en 
fractie in Oost zal worden gekozen. 
 
Buurtvertegenwoordigers 
Het afdelingsbestuur heeft voor zichzelf de ambitie gesteld om een nog groter deel van de 
leden te binden aan de PvdA in Oost dan nu het geval is. Met name bij de acties in het 
kader van de permanente campagne in het algemeen en in het bijzonder in campagnetijd 
hopen wij op nieuwe gezichten en inzichten. Idealiter streven wij naar een ruim 
vrijwilligersbestand waaruit wij kunnen putten wanneer de afdeling een bepaalde 
activiteit organiseert. Met een afdeling van een kleine 800 leden hopen wij onze minder 
actieve leden te enthousiasmeren voor en te betrekken bij de afdeling. 
In 2016 zal het bestuur het contact met de leden verbeteren door het introduceren van 
buurtvertegenwoordigers. Deze buurtvertegenwoordigers in 31 buurten van Oost, zullen als 
oren en ogen van de buurt, onze fractie in de bestuurscommissie Oost informeren over wat 
er leeft en speelt in de buurten. Daarbij komen onderwerpen als voorzieningen, 
veiligheid,wonen, zorg, criminaliteit en buutactiviteiten aan de orde. 
 
Tenslotte is het bestuur van mening dat ook een gezellige/sociale component niet mag 
worden vergeten. Niet alle leden zijn politieke vergadertijgers, wij moeten ook voor hen 
aantrekkelijke agendapunten bieden. Als voorbeeld kunnen de nieuwjaarsbijeenkomst en 
de presentaties van Ton Heijdra over ons stadsdeel en Martin Melchers over ecologie , de 
zomerborrel en de (feestelijke) campagnebijeenkomsten worden genoemd. 
 
 
Activiteiten 
 
In 2016 zal het afdelingsbestuur van de PvdA  Oost zich met name bezig houden met de 
volgende zaken: 
 

 Permanente campagne, waaronder ROS en canvassen 

 Versterken partijpolitieke profiel van de PvdA in Oost 

 Ombudsteam verzorgt ondersteuning bewoners 

 Organiseren Algemene ledenvergaderingen 

 Organiseren van themabijeenkomsten met/zonder gezelligheidscomponent 

 Begeleiden fractie 

 Verzorgen periodiek informatieblad ROOST voor de afdeling Oost 

 Ledenwerving en begeleiding nieuwe leden  

 Scouting 

 Beheer van de website 

 Bevorderen ledenparticipatie bij de politieke actualiteit 

 Beter monitoren inzet van actieve leden 

 Onderzoeken en analyseren ledenbestand 

 Pers, publiciteit en communicatie 
 
Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijk werkzaamheden zoals beheer van financiën, 
secretariaat (ledenadministratie), schrijven jaarverslag, begroting en jaarrekening en 
voorbereidingen en deelname aan partijcongres. Verder ook het organiseren van 
ledenvergaderingen m.b.t. bespreken en vaststellen van formele stukken. 
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Agenda 2016   
 
Dit schema wordt in de voorjaars- ALV 2016 geactualiseerd en ter goedkeuring aan de 
leden voorgelegd. 
 

Maand activiteit datum Verantwoordelijke 

November 2015 Bestuursvergadering 
ALV 
fractie 

19.11.2015 
26.11.2015 
 

Bestuur 
Bestuur 
Fractie 

December 2015 Ombudsteam Willem Dreeshuis 
Bestuursvergadering 
 

10.12.2015 
10.12.2015 
 

Ombudsteam 
vz en secretaris 
 

Januari 2016 bestuursvergadering 
Nieuwjaarsborrel PvdA Oost  
fractie 

14.01.2016 
 

Bestuur 
Bestuur 

Februari 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

11.02.2016 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Maart 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 
ALV 

10.03.2016 
 
 

Vz. en secretaris 
 
Eduard 
Bestuur 

April 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

14.04.2016 
 
 

Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Mei 2016 1 mei viering 
Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam  

01.05.2016 
12.05.2016 
 
 

 
Vz. en secretaris 

Juni 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
0mbudsteam 

11.06.2016 
 
 

Bestuur 
Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Juli 2016 zomerborrel 
Bestuursvergadering 
Fractie 
 

 
09.07.2016 

Bestuur 
Vz. en secretaris 
 
 

Augustus 2016      

September 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

08.09.2016 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Oktober 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
ombudsteam 

13.10.2016 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

November 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

10.11.2016 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

December 2016 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

08.12.2016 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Januari 2017 Bestuursvergadering en 
nieuwjaarsborrel 

 Vz. en secretaris 

 


