
Doelstelling 2017: 

Na een jaar vrij van verkiezingscampagnes zal 2017 in het teken staan van 
verkiezingen. Allereerst de Tweede Kamerverkiezingen in maart, waarvoor 
uiteraard ook de afdeling campagne zal voeren. Maar belangrijker: 2017 is het 
voorbereidingsjaar op onze gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 wil PvdA De 
Frykse Marren met de sterkst denkbare lijst en het best mogelijke programma 
meedoen aan de verkiezingen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij het beter 

kunnen dan dit college van FNP en CDA, en zullen daar zo veel mogelijk kiezers van moeten 
overtuigen. Dat begint met een grondige voorbereiding en die begint vroeg. 

Campagnes. 

Voor de Tweede Kamer verkiezingen wordt de campagne zo lokaal mogelijk gekleurd. De Friese 
kandidaten zijn van een nieuwe generatie, en kunnen daarmee de steun van de Friese 
afdelingen goed gebruiken. Bij de invulling van de campagne ligt dit keer de nadruk meer op 
het organiseren van acties en activiteiten rondom actuele thema's. Algemene zichtbaarheids- 
en canvasacties bewaren we tot de laatste weken. 

Tijdens de rest van het jaar staan campagne activiteiten in het teken van de voorbereidingen 
op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  Bijvoorbeeld door informatie en inzichten op te 
halen als voeding voor het verkiezingsprogramma. 

Tijdens de herindelingsverkiezingen in november 2017 zullen we onze buurafdeling Súdwest-
Fryslân waar mogelijk ondersteunen. 

Afdelingsactiviteiten. 

Na het succes van de eerste editie komt de nieuwjaarsactiviteit in 2017 terug op de agenda, 
dit keer gecombineerd met een extra ledenvergadering in verband met voorbereidingen voor 
de GR-verkiezingen. Daarnaast zijn er de voor- en najaarsvergadering waarbij we ook tijd 
reserveren voor de landelijke en provinciale politiek.  Mocht het nodig zijn voor de verkiezingen 
dan zullen we een extra vergadering in plannen.  Tradities zoals de 1 mei viering houden we in 
ere, en met enige regelmaat organiseren we leuke inhoudelijke activiteiten voor de leden 
rondom een actueel thema. Waarvan uiteraard in onze nieuwsbrief verslag zal worden gedaan. 

3. Financiën 

De financiën van de afdeling zijn op orde. De gemeenteraadsverkiezingen zullen over iets meer 
dan een jaar plaatsvinden, daarom zal dit jaar meer geld gestoken worden in het 
verkiezingsfonds om een goede campagne op touw te kunnen zetten. Uiteraard zal dit niet ten 
koste gaan van andere activiteiten. Financiële ruimte zal namelijk worden gecreëerd worden 
door extra afdracht van het partijbureau te vragen. 

 

Voorlopige jaaragenda 2017 

Zaterdag 7 januari, Nieuwjaarsactiviteit i.c.m. Ledenvergadering. 

Zaterdag 14 & zondag 15 januari, Partijcongres. 

Woensdag 15 Maart, Verkiezingen Tweede Kamer. 

Donderdag 30 maart, Voorjaarsvergadering, (Vaststellen groslijst) 

April & Mei, Scholingsactiviteiten kandidaatsraadsleden. 

Maandag 1 mei,  Viering Dag van de Arbeid 

Donderdag 4 mei,  Kranslegging bij monument Lemmer. 

Maandag 30 oktober, Najaarsvergadering. (Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst) 

 

 

 

 


