
 

 Goeree Overflakkee 

 

 

 

 

 

Geacht afdelingslid, 

 Goeree-Overflakkee, 4 november 2016 

Betreft: Algemene Ledenvergadering  

    
 

De PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 

Dinsdag 29 november 2016 in hotel de Lely te Oude Tonge (Kaai 16), De vergadering begint om 20.00 uur. 
We zoeken voor het bestuur nieuwe leden. Onze voorzitter is van plan te verhuizen, dus met name voor 

haar zoeken we vervanging.  
 

1. Opening. 

 

2. Notulen 16 november 2015 (bijgevoegd) 

 

3. Begroting 

 

4. Fractie 

 

5. Kerstactie 

 

6. PAUZE 

 

7. Bestuur/bestuursleden 

 

8. Verkiezingen  

 

9. Progressieve samenwerking. Uitleg door Jaap Willem Eijkenduijn 

 

10. Campagneteam samenstellen 

 

11. Rondvraag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van de PvdA-afdeling Goeree-Overflakkee 



 
 

 

 

 

 

 
 

    afdeling Goeree-Overflakkee 
 

 
Notulen van de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 16 november 2016 in het 
dorpshuis van Nieuwe Tonge 
 
1. Opening: 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda: 
De agenda wordt vastgesteld 
 

3. Mededelingen: 
Mw. Stigter van der West is overleden, we sturen een kaart 

 
4. Notulen 09-03-15 

Goedgekeurd 
 

5. Begroting 
De penningmeester wil graag warm lopen voor verkiezingen 2018. We willen van de 
leden graag horen of er ideeën zijn voor de verkiezingen. 
Voor de orale overdracht is er het idee om een boek te maken. Amsterdam willen we 
hier geld voor vragen. Ook voor andere leuke ideeën is er geld vanuit Amsterdam 
beschikbaar. De afdracht er lid is verlaagd, maar we hebben nu veel Kamerleden die geld 
inbrengen. Het besluit de afdracht van de leden te verlagen was al genomen. Er moet 
nog een bedrag opgevoerd worden voor de bankkosten, verder wordt de begroting 
goedgekeurd. 

 
6. Verkiezingen 

Idee van Frank Boerboom om een eilandelijke discussie te starten met de dorpsraden, dit 
gebeurd al een keer in de drie maanden. Gerrit Robijn geeft aan dat er in Dirksland  een 
dorpsraad is en die hangt op slechts een paar mensen, er komen geen mensen op af. Er 
zijn echter wel dorpsraden die goed lopen, het Bestuur neemt goede ideeën mee. 
 
Met de waterschapverkiezingen waren we heel actief en dat is goed geweest. 
De canvascampagne wordt gecontinueerd. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leden mee 
zouden willen doen. Dus we doen hier een oproep. 
Theo du Pree vindt wel dat we ergens voor moeten staan als we canvassen. 
 
Een ander idee is een popconcert, 2017 wellicht, met 1 mei. 

 
Pauze  
 



 
 

 

 

 

 
 

7. Fractie verslag 
Een motie van wantrouwen naar de wethouder sociale zaken heeft de verhoudingen 
verstoord. Wel is duidelijk dat de fractie zichtbaar is en als een horzel functioneert. Dat 
geeft wel duidelijkheid. 
Burgers krijgen ambtelijk geen gehoor en lijken tegen een muur aan te lopen. 
 
De fractie heeft het wel naar haar zin. 
 

8. Thema GO energie neutraal Jaap Willem Eijkenduijn. 
 

9. Kerstactie 
Voorstel is het geld naar de Stichting vluchteling over te maken. 
 

10. Rondvraag 
Het ombudsteam heeft een viertal zaken onder zich. 
 
 
n.m.a.d.o.z. sluit de voorzitter de vergadering 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Een afscheidswoord van de voorzitter  

Na ruim vier jaar voorzitter te zijn geweest van de afdeling Goeree-Overflakkee vind ik het 

tijd om het stokje aan iemand anders over te geven. Daar komt bij dat mijn man en ik binnen 

afzienbare tijd hopen te verhuizen naar een ander plekje, een plekje buiten Goeree-

Overflakkee. Waar dat precies zal zijn weten we nog niet.  

De periode vanaf medio 2012 tot eind 2016 is er een geweest waarin erg veel is gebeurd, op 

ons eiland en zeker ook landelijk. Op het bestuurlijk vlak was er één nieuwe afdeling Goeree-

Overflakkee waarin oude patronen en culturen van de “oude” afdelingen hun weg moesten 

zien te vinden. Ik vind dat dat erg goed gelukt is. Geen last van bloedgroepen gehad. 

De gemeenteraadsverkiezing van november 2012 leverden een College op waarin de PvdA 

niet vertegenwoordigd was. Toch, misschien wel juist daaróm, heeft onze partij goed aan de 

weg getimmerd. Oppositiepartij zijn heeft ook zijn voordelen omdat je niet gebonden bent 

aan een Collegeprogramma … Een mooi voorbeeld hiervan is het oprichten van een PvdA-

Ombudsteam. Een initiatief van het bestuur en een goede thermometer voor onze 

vertegenwoordigers in de gemeenteraad.   

Zorg voor de zwakkeren in onze samenleving is een speerpunt voor onze partij. Steeds 

minder mensen kunnen zich redden in de participatiemaatschappij. Met het overkomen van 

nieuwe zorgtaken naar de gemeente is het nóg belangrijker geworden dat er lokaal aandacht 

is voor burgers die ondersteuning op dit vlak nodig hebben. We hebben dat twee jaar 

geleden goed uit kunnen dragen met het zorgdebat in Ebbe en Vloed. Hierin onderscheidt de 

PvdA zich. Zij zal daar de aandacht voor moeten blijven vragen. Ik weet dat dit bij de 

gemeenteraadsfractie in goede handen is.   

Ik heb mijn periode als voorzitter als prettig ervaren. Natuurlijk hebben we stevige discussies 

gehad en waren we het niet altijd allemaal met elkaar eens. Zoiets is echter onlosmakelijk 

met de politiek verbonden. Dat moeten we ook niet uit de weg gaan. Het gaat in de politiek 

immers om het welzijn van onze burgers. Naar die burgers moeten we luisteren. Juist de 

PvdA heeft altijd getoond daarin bedreven te zijn.  

Ik wens het bestuur en de fractie heel veel succes bij het vele mooie werk dat er nog te 

wachten ligt. Ik zal jullie, hoewel op afstand, zeker blijven volgen. 

 

Hannie Stuurman.       
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Werkplan en begroting PvdA GO 2017 

 

In 2017 zal de afdeling Goeree-Overflakkee verder gaan met activiteiten en de regionale samenwerkingen. Eerst 

vinden op 15 maart 2017 de landelijke Tweede Kamer verkiezingen plaats. Bovendien zijn we ons al aan het 

voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Zichtbaar zijn, samenwerken en de kiezer 

opzoeken is daarbij ons parool. Hiervoor zullen, naast veel energie, de nodige financiële middelen worden ingezet. Er 

ligt een gezonde financiële basis en we gaan nu vanuit de spaarrekening voor de speciale projecten en de 

(permanente) campagne onze spaarrekening en het activiteitenfonds aanspreken. 

Toelichting begroting en werkplan 
We hebben een bestuursplan met een meerjarige werkplan voor de organisatie van de afdeling. We zullen ons 

werkplan van 2017 integraal met de begroting toelichten. Bovendien zullen we op de ALV in November 2016 met u 

de strategie voor de verkiezingen bepalen. Bij de uitgaven worden de werkzaamheden en plannen toegelicht.  

Inkomsten 
De inkomsten voor de afdeling bedragen iets minder door het iets geringere aantal leden.     

8100; De afdracht van het hoofdbureau hangt samen met het aantal leden, dat in Amsterdam geregistreerd is. We 

hadden op de peildatum 1 oktober 2016 102 leden in de afdeling. Dit aantal is 1 lid lager dan op de peildatum 1 

oktober 2015. De afdracht per lid is gelijk gebleven en bedraagt € 7,51 per lid. Dit maakt € 765,90 afdracht van het 

Partijbureau aan onze afdeling in 2017 tegen € 772,60 in 2016. Het doel, om in ledenaantal te groeien, hebben we 

niet kunnen bereiken. Maar dit komende jaar proberen we weer te groeien in ledenaantal. 

8003; Bijdrage politici: 4 raadsleden  met  2,5% van de netto inkomsten, gebaseerd op de bijdrage zoals geadviseerd 
door de partij afgesproken in het Partijcongres van  2008. Dit is afgerond op € 200,- per raadslid. Dit maakt € 800. 
 
8006; De afdeling heeft een zakelijke spaarrekening. We rekenen op 0,5% aan rente over ca. € 5000 spaartegoed. 
We verwachten nu € 25 aan rente-inkomsten voor het komende jaar 2017. 
 
8011; Om de extra campagnewerkzaamheden en de zichtbaarheid van de PvdA op het eiland te kunnen betalen, 
maken we geld van de spaarrekening over naar de betaalrekening zijnde  € 1459,10.   
 
8112; Evenals vorig jaar verwachten we met de kerstactie € 200 van de leden in te zamelen om een gift in januari 
2017 aan een, op de ALV te kiezen, goede doel van ongeveer € 300 te geven – zie post 4106 hieronder. 

Uitgaven 

Algemeen 

Op 15 maart 2017 zullen de landelijke Tweede Kamer verkiezingen plaats vinden. Uiteraard zullen we ons hiervoor 

inzetten en er geld voor uittrekken. We rekenen ook op verkiezingsmateriaal en hulp vanuit het landelijke 

verkiezingscomité. Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaan we ons meer regionaal en 

plaatselijk profileren. Vanuit het bestuursplan zijn we in 2015 enkele projecten/werkgroepen begonnen en willen we 

in 2017 nieuwe verkiezingen gerelateerde initiatieven beginnen. Er zijn daarom zaken opgenomen voor het 
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opbouwen en behouden van de leden om een gezonde, duurzame en levendige afdeling te krijgen. Daarnaast 

omarmen we de doelstelling van de voorzitter van de partij om het leden aantal te verdubbelen - zie bestuursplan.  

Partij fractie en afdelingsorganisatie 

4051: Training/scholing bestuursleden, (werkgroeps-)leden en fractie. Er zullen functioneringsgesprekken worden 

gevoerd om de inzet en kwaliteit van de raadsleden en de bestuursleden te optimaliseren. Daarnaast zullen we zo 

veel mogelijk gebruik maken van de aangeboden en bestaande PvdA kaderopleidingen. Er zijn hiervoor geen kosten 

voor de afdeling begroot. 

De grootboekposten 4000, 4036, 4109, 4300, 4500, 4507, 4509, 4519 zijn niet relevant of worden niet gedeclareerd 

bij de penningmeester en staan daarom op € 0.  

4516: Voor de secretariaatskosten is een bescheiden bedrag uitgetrokken. We zetten in op digitale communicatie en 

het zoveel mogelijk zelf rondbrengen van de stukken. Begroot een restpost voor een kloppende begroting van € 50 

voor 2017. 

4517: De Rabobank vraagt bankkosten, afhankelijk van het aantal handelingen. In de praktijk ongeveer  € 10 per 

kwartaal; daarom deze post begroot op € 40 per jaar. 

Ledenwerving en ledenbehoud 

We willen groeien. Vanaf 2015 willen we doorgroeien in 2018 tot 250 leden. Voorlopig krimpt het ledenbestand van 

de afdeling nog. We hebben de ambitie om met tarieven en met speciale lidmaatschappen het tij te keren en te 

groeien. Uiteraard met wervingsacties, canvassen en speciale projecten.  

4600  is een post om leden te werven. Naast deze activiteiten zullen de fractieleden extra bijeenkomsten met hun 

specifieke achterban onderhouden. Begroot € 200 .  

4601; Speciale aandacht is ook voor het behoud/aandacht voor de “oude” leden, alsook voor jubilea. Tevens is onder 

deze post de gift aan een goed doel van € 300 begroot. Dit is inclusief de afdracht van de leden voor deze kerstactie 

van ca. € 200 (zie post 8112). Het goede doel wordt in de ALV van november 2016 bepaald. De kerstactie 2015 voor 

het vluchtelingenwerk leverde een ledengift van € 304 (??) op. Met de bijdrage van de afdeling van € 300(??) is begin 

2016 een gift aan de stichting vluchtelingen GO van € 604 (??) overhandigd. Totaal begroot voor 2017 inclusief 

overige kosten voor ledenbehoud: € 500.  

4602; We zullen 2 ALV’s organiseren. We verlagen de kosten door zelf de post bij de niet digitaal verbonden leden 

rond te brengen. Echter we willen wel meer bij de leden in de verschillende kernen komen. Begroot: € 600. 

Thema avonden en activiteiten 

We hebben voor 2017 drie acties gepland: Ombudsteam, Vervolg zorgdebat en Jongerendebat.  

4514: We zullen in 2017 campagne voeren voor de Tweede Kamer verkiezingen en acties uitvoeren c.q. permanente 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 21 maart 2018. Begroot: € 600  

4650:  

Ons sociaal gezicht willen we middels een systeem van ombudsmannen(vrouwen) laten zien. Er is nu een werkgroep 

ombudsteam actief. We zullen regelmatig zichtbaar moeten zijn om mensen te verleiden hun sores met ons te 

delen. We zullen ook in 2017 advertenties plaatsen om zichtbaar te zijn. Het ombudsteam vormt ook een brug naar 

de raadsleden. Bovendien gaan we samen in regionaal verband werken aan het bereiken van jongeren om deze 

groep ook in politiek te interesseren; immers onverschilligheid is onze grootste vijand (zie 4652). We zullen ook een 

jongerengroep moeten gaan faciliteren.  
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4651: In de opmaak voor de gemeenteraadsverkiezingen op GO van 21 maart 2018 zoeken we samenwerking met 

andere linkse krachten. Hiervoor trekken we nu geld uit om allerlei gezamenlijke acties te organiseren. Begroot: € 

600.  

 

4652;  

De zorg heeft onze ZORG. Onze verwachtingen van het huidige college betreffende een echt goede opbouw van de 

zorg op dit eiland, zijn verre van hooggespannen. We willen daarom op dit thema nadrukkelijk maatschappelijk en 

politiek aanwezig zijn. Als vervolg op het succesvolle zorgdebat begin oktober 2014, organiseren we in 2017 een 

vervolgdebat waar we de belangrijkste spelers van het eiland uitnodigen, enkele deskundigen en de politici. We 

willen als plattelandsgemeente een  zorg (-organisatie) op maat.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We geloven in de toekomst van de PvdA op het eiland, maar dan moeten we 

de jeugd gaan binden. Eigenlijk weten we niet goed hoe we de jeugd kunnen bereiken. Daarom willen we samen met 

bijvoorbeeld de afdeling Hoekse-Waard in 2017 een congres/debat organiseren om met allerlei deskundigen uit het 

veld te werken aan de vraag hoe we de jeugd kunnen binden. Met de antwoorden zullen we aan de slag gaan om de 

jeugd te gaan winnen. Totaal begroot voor deze 2 activiteiten € 200.  
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Toelichting Overige inkomsten: “van Spaarrekening”. 

Toelichting Inkomsten gezamenlijke activiteiten: “Ledenbijdrage goed doel” 


