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 Jaarverslag 2016 PvdA Apeldoorn  
 

1. Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de PvdA Apeldoorn.  In dit verslag geven wij u 
een overzicht van de activiteiten waar de PvdA afdeling Apeldoorn zich in 2016 mee bezig heeft 
gehouden.  
  
 

2. Over het bestuur  
 
Hans van Kampen heeft in 2016 het bestuur verlaten. Het bestuur van de PvdA Apeldoorn is in 2016 
als volgt samengesteld:  

1. Tom Brands, voorzitter, webmaster 

2. Jurgen Klunder, vice-voorzitter en plv. congresafgevaardigde 

3. Martine Berends, secretaris  

4. Rene Verschoor, penningmeester 

5. Dirk Westerhof, afgevaardigde gewest en regio Stedendriehoek  

6. Willy Kreeftenberg 

7. Michel Buijs 

8. Martin de Jong  

 
Het bestuur is in 2016 maandelijks bijeen gekomen op de eerste woensdag van de maand. Elke be-
stuursvergadering wordt bijgewoond door een lid van de fractie. Tevens woont de bestuursvoorzitter 
periodiek een vergadering van de fractie bij.  
 

3. Activiteiten van het bestuur  
 
Nieuwjaarsreceptie  
Op maandag 11 januari 2016 vond de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Apeldoorn plaats in 
Restaurant De Wilde Pieters. De fractievoorzitter Marga Jonkman hield een toespraak. Onze 
voorzitter Tom Brands organiseerde een quiz en de winnaars werden beloond met een leuke prijs. 
 
1 mei-viering  
De afdeling Apeldoorn heeft dit jaar geen  1 mei-viering georganiseerd i.v.m. de festiviteiten in 
Utrecht voor het 70-jarig bestaan van de PvdA. Om onze leden in de gelegenheid te stellen om de 
festiviteiten bij te wonen, is een bus geregeld naar Utrecht.  
Uiteraard heeft de afdeling wel rode rozen bezorgd bij alle leden van 70 jaar en ouder.  
 
Algemene ledenvergadering 23 maart 2016  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016 vond de verantwoording van het bestuur 
plaats over 2015. Het jaarverslag van zowel het bestuur als het Ombudsteam  en de jaarrekening 
werden behandeld even als het verslag van de kascommissie. Tevens werd er een nieuwe 
kascommissie aangewezen. De fractie gaf een toelichting op de participatiewet. 
 
Algemene ledenvergadering 12 oktober 2016 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2016 is de Begroting van PvdA Apeldoorn 
voor 2016 vastgesteld. Jonkman.  
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Tevens werden de eerste voorbereidingen getroffen ten behoefte van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Omdat er geen lokale 1 mei-viering heeft plaats gevonden, is 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ons lid van het jaar, Gerard Docter,  te eren. 
Tijdens de algemene ledenvergadering ging Tweede Kamerlid John Kerstens in gesprek met de leden 
over de koers van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.  
 
Tafel van Tien bijeenkomst 
PvdA Apeldoorn is in 2013 gestart met Tafel van Tien bijeenkomsten. Het concept is dat 10 
deskundigen met elkaar en het publiek in gesprek gaan over een specifiek onderwerp.  
Op 25 mei 2016 heeft de PvdA een Tafel van Tien georganiseerd over Wonen in het Kristal in de wijk 
Zuidbroek . De Tafel van Tien is wederom druk bezocht en zeer positief ervaren. 
 
PvdA Social Club 
Op 5 september 2016 heeft de afdeling de tweede PvdA Social Club georganiseerd. Het was enerzijds 
een bijeenkomst voor mensen met interesse in de PvdA en anderzijds een kennismakingsmoment 
met de afdeling voor leden die het afgelopen jaar lid zijn geworden van de PvdA. Onder leiding van 
bestuursvoorzitter Tom Brands werd aan de hand van diverse stellingen een levendig debat gevoerd, 
fractievoorzitter Marga Jonkman, Tweede Kamerlid Yasemin Cegerek en Wethouder Johan Kruithof 
legden uit waarom zij zich inzetten voor de PvdA en waar zij zich zoal mee bezig houden in hun 
functie en Jurgen Klunder verzorgde een geanimeerde pubquiz. 
 
Bezoek Diederik Samsom Apeldoorn, 8 oktober 2016 
In het kader van de strijd om het lijsttrekkerschap heeft Diederik Samsom op 8 oktober een bezoek 
gebracht aan Apeldoorn. Veel leden en belangstellenden waren samengekomen in het sfeervolle 
Café Klein Berlijn in het centrum van Apeldoorn om daar bij aanwezig te zijn.  
 
Meedenken, meeschrijven, meedoen! Ledendemocratie en het partijcongres, 28 oktober 2016 
Het partijbestuur heeft van de leden de opdracht gekregen om de partijdemocratie te verbeteren 
door meer leden te betrekken bij de voorbereiding van het congres. De PvdA Apeldoorn wil de 
ledendemocratie in alle vormen oppakken en daarom is er op vrijdag 28 oktober op het 
fractiekantoor een bijeenkomst georganiseerd om naar aanleiding van de congresstukken ideeën, 
moties of amendementen te bespreken. Helaas was de animo voor deze bijeenkomst laag. 
 
Bezoek Tweede Kamer, 9 november 
De afdeling Apeldoorn heeft op 9 november een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer, waar zij 
werden ontvangen door Yasemin Cegerek. De aanwezigen leden konden met haar in gesprek over 
onder andere de volgende vragen: Wat doet een kamerlid? Wat doet de PvdA fractie? Daarna volgde 
een rondleiding door het Tweede Kamer complex. 
 
 

5. De Fractie  
 
Voor de fractie stond 2016 in het teken van zeer diverse onderwerpen. Na de twee jaar die de fractie 
inmiddels onderdeel uitmaakt van de coalitie, heeft de fractie de balans opgemaakt van hetgeen tot 
nu toe is bereikt. De resultaten van deze exercitie kunt u vinden op de website van de PvdA 
Apeldoorn: https://apeldoorn.pvda.nl/2016/de-pvda-fractie-in-apeldoorn-na-2-jaar-de-balans-
opmaken/ 
 
Namens de PvdA neemt Johan Kruithof als wethouder deel aan het College. Hij houdt zich onder 
meer bezig houden met Werk en Inkomen, Onderwijs en Minima.  
 

https://apeldoorn.pvda.nl/2016/de-pvda-fractie-in-apeldoorn-na-2-jaar-de-balans-opmaken/
https://apeldoorn.pvda.nl/2016/de-pvda-fractie-in-apeldoorn-na-2-jaar-de-balans-opmaken/
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De fractie van de PvdA ziet er als volgt uit: 
- Marga Jonkman, fractie-voorzitter 
- Ties Stam 
- Esref Ocal 
- Chris Schouten 
- Ilse de Graaf, fractie-vertegenwoordiger 
- Jasper van Alten, fractie-vertegenwoordiger 
- Natascha van den Berg, fractie-assistent 

Voor meer informatie over activiteiten van de fractie kan de website van de PvdA Apeldoorn 
raadplegen www.apeldoorn.pvda.nl 
 

6. Koerier en website  
 
In 2016 heeft de afdeling volgens plan 4 Koeriers uitgegeven. Deze zijn terug te vinden op de website 
van de PvdA Apeldoorn http://apeldoorn.pvda.nl/koerier/  
De Koerier wordt verzorgd door bestuursvoorzitter Tom Brands. 
 
De website en de social media worden steeds belangrijke communicatiemiddelen. De website, 
Facebook en Twitter worden actief ingezet om mensen te informeren over activiteiten van de PvdA 
Apeldoorn. 
De website wordt verzorgd door bestuursvoorzitter Tom Brands. 
 

http://www.apeldoorn.pvda.nl/
http://apeldoorn.pvda.nl/koerier/

