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1. De afdeling. 
De PvdA-De Fryske Marren is een actieve afdeling. Zowel het bestuur als ook de fractie 5 
draagt het sociale geluid van de partij uit. De fractie doet dit zowel binnen als ook buiten de 

raadzaal. Bij een actieve afdeling is een goede binding tussen de leden, de fractie en het 

bestuur nodig. Fractie en bestuur hebben daarom zoveel mogelijk een afvaardiging bij elkaars vergaderingen en 

hebben regelmatig een gezamenlijke overleg (3 x per jaar). Het bestuur overlegt maandelijk (10 x per jaar). Voor 

de leden organiseert de afdeling een mix van activiteiten. Naast de voor- en najaarsvergaderingen organiseert de 10 
afdeling thema- of extra ledenvergaderingen en een gezellige ledenochtend met een spreker. De niet-reguliere 

bijeenkomsten worden zoveel mogelijk door actieve leden voorbereid en ondersteund door het bestuur. 

Daarnaast vieren we de dag van de arbeid, met het rondbrengen van een roos naar de seniorenleden en het 

planten van een 1 mei-boom. Op 4 mei herdenken we de strijders die gevallen zijn voor onze vrijheid met het 

leggen van bloemen in Lemmer. 15 
De leden worden actief geïnformeerd over de activiteiten in de afdeling door uitnodigingen per email. De “niet 

email-leden” ontvangen een jaarschema van de activiteiten en worden geïnformeerd door het rondbrengen van 

informatie op papier door in de buurt wonende leden. 

 

2. De campagnes. 20 
Om het rode geluid in de gemeente te laten horen voeren we een permanente campagne.  

Daarnaast is er dit jaar de campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen met indirect de Eerste-Kamer 

verkiezing en de waterschapsverkiezingen.   

De permanente campagne bestaat uit drie canvasacties verspreid over de gemeente. Resultaten van deze acties 

worden met een flyer en via de lokale media teruggekoppeld naar de betreffende buurt. Actieve leden, die aan de 25 
canvasacties deelnemen worden gewaardeerd, dit moet voldoende door de campagneleider, fractie- en 

bestuursleden worden uitgedragen. 

Daarnaast doen we vrijwilligerswerk bij instellingen in de gemeente en proberen we zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij maatschappelijke activiteiten van derden. 

Voor de Provinciale verkiezingen gaan we de straat op en sluiten we aan bij de landelijke campagne, daarnaast 30 
proberen we een politiek café te organiseren. Digitaal concentreren we ons op Facebook en Twitter: die zijn het 

meest geschikt voor online campagne. Daar hebben we ervaring mee. Verder is het streven om eens in de twee 

weken een persbericht te versturen richting de lokale media. 

 

3. Financiën. 35 
Financieel staat de afdeling er solide voor, maar de reserves zullen moeten worden aangevuld richting de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De jaarlijkse uitgaven worden betaald uit de afdracht van het partijbureau. 

De afdracht wordt dit jaar 20% lager, maar de mogelijkheden om extra bijdragen voor activiteiten te ontvangen 

zijn vergroot. Als actieve afdeling maken wij hier graag gebruik van.  

 40 
4. Voorlopige Jaaragenda: 

 Dag in februari thema avond over waterschapsverkiezingen 

 Zaterdag 14 maart Campagne i.v.m. PS en WS-verkiezingen (rozen en flyers uitdelen)  

 Woensdag 18 maart Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 

 Donderdag 26 maart Voorjaarsvergadering 45 
 Vrijdag 1 mei ontvangen de leden van 65 jaar en ouder een roos, ‘s avonds planten we de de 1 mei-

boom  

 Zaterdag 2 mei wordt de ledendag gehouden in het Seniorencentrum in Lemmer. Alle jubilerende 

leden worden hier uitgenodigd en krijgen de herinnering opgespeld. De ledendag is voor alle leden, 

waarbij nadrukkelijk de jongeren en senioren leden welkom zijn. 50 
 Maandag 4 mei leggen we bloemen in Lemmer om de strijders te herdenken, die gevallen zijn voor 

onze vrijheid. 

 Extra of themaledenvergadering in te plannen afhankelijk van de actualiteit en de wenselijkheid 

(minimaal 3 bijeenkomsten). 

 Informatiebijeenkomsten over het reilen en zeilen in de fractie voor kandidaat gemeenteraadsleden en 55 
gemeenteraadvolgers. Gegeven door pg Freek Faber en (oud-) fractieleden. 

 Boekbesprekingsclubje (sociale en PvdA-aspecten) binnen de afdeling. Geleid door pg Jan Wibe 

Hylkema. 

 Zaterdag 12 september houden we een canvasactie van 10.00 tot 12.30 in het teken van Prinsjesdag, 

waarbij we de mensen vragen wat zij vinden dat er in de miljoenenbegroting zou moeten staan. 60 
 Donderdag 29 oktober Najaarsvergadering. 


