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De afdeling 
In 2015 heeft de afdeling stappen gezet in het uitvoeren van de 
aanbevelingen van de evaluatiecommissie. In de 
voorjaarsvergadering heeft het bestuur aangegeven hoe hiermee 
om te willen gaan. Als direct resultaat daarvan is begonnen met het 

werven van PvdA-ambassadeurs die op termijn de lokale gezichten van de partij moeten 
worden in onze kernen. Aan het eind van 2015 waren zeven ambassadeurs actief.  
Daarnaast wil de afdeling de leden meer betrekken door vaker samen te komen op een 
onderhoudende maar informele manier. In die lijn is het afgelopen jaar een ledenuitje op 
het Pikmeer, de 1mei-viering met o.a. Lutz Jacobi en de seniorenochtend in Suderigge 
georganiseerd. Interesse in elkaar en de wereld om ons heen is het uitgangspunt. In die 
lijn is in 2015 ook onze papieren nieuwsbrief: De ReadeRazer, geïntroduceerd. 
Daarnaast waren er de twee reguliere ledenvergaderingen. Uitnodigingen en andere 
meldingen verlopen via de mail en de website. 
 
De campagnes 
In maart 2015 waren er twee verkiezingen, die voor de provinciale staten en voor de 
waterschappen. Voor beide verkiezingen zijn we actief aan het campagnevoeren 
geweest, door flyers en magazines rond te brengen in diverse grotere en kleinere 
kernen, door werkbezoeken in samenspraak met onze buurafdelingen Heerenveen en 
Súdwest-Fryslân, en door drie campagne-zaterdagen in achtereenvolgens Balk, Lemmer 
en Joure. In totaal hebben meer dan 25 vrijwilligers zich ingezet voor deze campagnes, 
helaas niet met het gehoopte resultaat. De partij is in beide gevallen buiten het bestuur 
gevallen.  Naast de verkiezingscampagnes zijn er een tweetal canvasacties 
georganiseerd in het kader van de permanenten campagne, deze worden georganiseerd 
door de campagnecommissie die  bestaat uit leden, en leden van het bestuur en de 
fractie.  
 
Financiën 
Het boekjaar moet worden afgesloten met een tekort ten opzichte van de vastgestelde 
begroting. De voorgenomen storting in het verkiezingsfonds heeft niet kunnen 
plaatsvinden en het geringe werkelijke tekort wordt voorgesteld in mindering te 
brengen van het vermogen van de afdeling. De verklaring daarvoor is tweeërlei: 1) een 
op de begroting opgenomen en aangevraagde bijdrage uit het Activiteitenfonds van de 
PvdA landelijk is niet gehonoreerd en 2) opgekomen incidentele, niet begrote kosten. 
Het bestuur heeft omwille van de krappe financiën moeten besluiten om een eigen 
bijdrage te gaan vragen voor activiteiten van de afdeling, waaraan men deelneemt.  
De financiële positie van de afdeling blijft kwetsbaar: ons kapitaal bij einde boekjaar is 
groot 1,6 maal het totaal van de uitgaven in 2015. Om tegenslagen te kunnen keren is 
verhoging van de reserve tot minimaal 3 maal het volumen van de uitgaven nodig. De 
afdracht vanaf ‘landelijk’ is de afgelopen jaren teruggelopen: door het afgenomen aantal 
leden van de afdeling en het teruggeschroefde bedrag per lid van de afdeling.  
 


