
  

Jaarplan 2018: Zoveel mogelijk stemmen bij de verkiezingen 

(versie aangepast tov eerdere versie, bestuursvergadering PvdA-DFM 

05maart2018) 

 

 

Natuurlijk is het kerndoel voor 2018 het halen van zoveel mogelijk stemmen bij de 

komende gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA zal vanaf nu, en zeker vanaf begin 2018 

fris, scherp en zichtbaar moeten zijn. Op meewind uit Den Haag rekenen we niet. Een 

eigen, persoonlijk verhaal de herkenbaar is voor de inwoners van de gemeente moet 

centraal staan in deze campagne.  

 

De verkiezingscampagne:  

 

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zal gebouwd zijn 

rondom onze eigen kandidaten. We willen optimaal gebruik maken van hun netwerk en 

kwaliteiten. Daarnaast moet de partij fris, vernieuwend en onderscheidend voor de dag 

komen. De PvdA is niet meer de partij die kan beschikken over een enorm ledenbestand 

dat bereidt en in staat is om wekenlang de straat op te gaan. We moeten onze 

mankracht en financiën effectiever en efficiënter inzetten. We kiezen voor een beperkt 

aantal goed uitgevoerde en onderscheidende acties, die veel aandacht genereren. 

Extreem arbeidsintensief werk, zoals huis aan huis flyers verspreiden, besteden we waar 

mogelijk uit.  

 

Afdelingsactiviteiten:  

 

We houden onze vertrouwde activiteiten in ere, met een Nieuwjaarsborrel in januari 

(beoogd locatie is dit jaar: Terherne). Op 1 mei krijgen alle leden die de gepensioneerde 

leeftijd hebben bereikt een roos, en planten we een boom. Ook de traditionele 

kranslegging op 4 mei in Lemmer blijft op het programma. Het is aan de nieuwe fractie 

en bestuur om de ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten vorm te geven. Een 

nieuwe activiteit is de bijeenkomst voor nieuwe leden, die we november/december 

houden (ook gehouden in 2017). 

De statutair verplichte ledenvergaderingen zijn op donderdag 29 maart en donderdag 25 

oktober.  

 

Financiën:  

 

Door het nieuwe afdracht systematiek krijgt de afdeling dit jaar geen reguliere afdracht. 

Dit heeft als gevolg dat de normale activiteiten zal moeten betalen door geld te 

onttrekken vanuit haar eigen reserves. De kosten van de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen zullen voor het grootste deel worden gefinancierd door het 

opgebouwde verkiezingsfonds. Het andere deel zal worden gefinancierd door afdracht 

aan te vragen bij het partijbureau.  

 

Voorlopige jaaragenda:  

 

13 januari, Nieuwjaarsborrel 

21 maart, Gemeenteraadsverkiezingen 

29 maart, Voorjaarsvergadering  

1 mei, Dag van de Arbeid 

4 mei, Dodenherdenking 

25 oktober, Najaarsvergadering  

november/december, Bijeenkomst met de nieuwe leden 
 



 

 


