
Jaarplan 2016, PvdA-De Fryske Marren  

(Concept voor de Ledenvergadering van 29 oktober 2015) 

 

1. Doelstelling 2016 

2016 is voor de afdeling het eerste verkiezingsvrije jaar sinds 2005.  Na 10 

jaar waarin we elke keer onze kiezers ( met wisselend succes) om hun stem 

hebben gevraagd, biedt 2016 de kans om mankracht en middelen anders in te zetten. Daarbij 

kiezen we ervoor om te investeren in de partij en haar leden, in de waarden die ons binden, 

onze wortels in de samenleving en de structuren die ons versterken richting de verkiezingen 

van 2017 en 2018. Of te wel: we gaan de banden aanhalen. 

 

2. De Ambassadeurs, ledenwerving en een actieve afdeling 

Om de banden aan te halen met de samenleving zijn er de PvdA-Ambassadeurs die een lokaal 

herkenbaar gezicht geven aan de partij. Om zo onder andere lokale problemen snel door te 

kunnen spelen naar de fractie of het ombudsteam, en nieuwe leden welkom te heten. Nieuwe 

leden die we hard nodig hebben omdat we door natuurlijk verloop en opzeggingen al jaren 

meer leden zien vertrekken dan erbij komen. Om toekomst te houden als partij is het 

aantrekken van vers bloed noodzakelijk. Daarom zullen de campagnedagen in 2016 voor een 

belangrijk deel in het teken staan van ledenwerving. Het permanente campagne team, 

bestaande uit leden, bestuursleden en fractieleden heeft een organiserende rol, maar natuurlijk 

is het de bedoeling dat zoveel mogelijk leden uit de afdeling aansluiten. 

Voor alle leden organiseren we een aantal leuke activiteiten met een informeel karakter, om 

elkaar beter te leren kennen, en eens op een andere manier in gesprek te zijn. We houden beter 

contact met onze leden door middel van een papieren nieuwsbrief die meerdere keren maar 

onregelmatig verschijnt.  

In onze waarden, zoals omschreven in het rapport Van Waarde, investeren we met speciale 

bijeenkomsten waarbij er tijd is om met elkaar door te praten over diverse onderwerpen. Zo 

houden we onze ideeën scherp, en blijven we elkaar inspireren.  Deze bijeenkomsten 

organiseren we in samenwerking met de buurafdelingen Heerenveen en Súd-West Fryslân, 

data nader te bepalen. 

Tot slot gaan ook alle vaste activiteiten gewoon door, zo zijn er de voor- en 

najaarsvergadering op de laatste donderdag van maart en oktober, en blijft de 

seniorenochtend. 1 mei valt dit jaar op een zondag, dat heeft ongetwijfeld effect op het 

programma, maar onze pensioengerechtigde leden kunnen zeker op een roos rekenen. 

 

3. Financiën. 

Financieel staat de afdeling er redelijk voor, maar met nadruk op ledenbehoud en 

ledenwerving slagen we er niet in om de pot voor de gemeenteraadsverkiezingen voldoende te 

spekken. De jaarlijkse uitgaven moeten worden betaald uit een sterk afgenomen afdracht van 

het partijbureau: door ledenverlies, verminderd bedrag per lid vanuit landelijk en afwijzing 

van extra inkomsten uit de activiteitenpot.  

 

4. Voorlopige Jaaragenda: 

 Meerdere zondagmiddagen in 2016 Bijeenkomsten Van Waarde met Heerenveen en  

Súd-West, op een verfrissende manier in gesprek over de kernwaarden en opgaven 

voor de PvdA. 

 Zaterdag 13 februari Partijcongres.  

 Zondag 20 maart Socialistisch wandelen in Amsterdam olv Roel Kingma. 

 Donderdag 24 maart Voorjaarsledenvergadering 

 Zaterdag 30 april is er de Nacht van de Arbeid. Een landelijk festijn ter ere van 70 



jaar PvdA en de Dag van de Arbeid. 

 Zondag 1 mei ontvangen de leden van 65 jaar en ouder een roos, ‘s avonds planten we 

de de 1 mei-boom. 

 Woensdag 4 mei leggen we bloemen in Lemmer om de strijders te herdenken, die 

gevallen zijn voor onze vrijheid. 

 Dag in mei/juni Activiteit voor de leden 

 Dag in augustus/september Activiteit voor de leden. 

 Donderdag 27 oktober Najaarsledenvergadering. 

 Zaterdagochtend 26 november  Seniorenochtend. 
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