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 Jaarverslag 2017 PvdA Apeldoorn  
 

1. Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 2017 mee bezig heeft 
gehouden.  Een groot deel van het jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Er zijn profielschetsen gemaakt, er is een 
kandidaatstellingscommissie aangewezen, er is een verkiezingsprogramma opgesteld en een 
kandidatenlijst vastgesteld. 
  

2. Over het bestuur  
 
Na jarenlange actieve deelname heeft Martin de Jong in verband met gezondheidsklachten in 2017 
het bestuur verlaten. Michel Buijs heeft tevens het bestuur verlaten in verband met een gewijzigd 
werkrooster.  Het bestuur van de PvdA Apeldoorn is in 2017 als volgt samengesteld:  

1. Tom Brands, voorzitter, webmaster 

2. Willy Kreeftenberg, vice-voorzitter  

3. Martine Berends, secretaris  

4. Rene Verschoor, penningmeester 

5. Dirk Westerhof, afgevaardigde gewest en regio Stedendriehoek  

6. Corine Stokhof 

7. Guillermo Patino Iglesias 

8. Jan de Heer 

 
Het bestuur is in 2017 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 9 januari 2017 vond de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Apeldoorn plaats 
proeflokaal De Kater. De fractievoorzitter Marga Jonkman hield een toespraak. Onze voorzitter Tom 
Brands organiseerde een quiz en de winnaars werden beloond met een leuke prijs. 
 
Algemene ledenvergadering 27 maart 2017  
Voor de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 waren we te gast bij Ons Honk in Apeldoorn 
Zuid. Dit is de thuisbasis van Zuid doet Samen en Mechelien Burghout heeft iets verteld over dit 
burgerinitiatief. 
Daarnaast was Maarten van den Bos van de Banning vereniging bij ons te gast. Hij vertelde over het 
toenemende populisme en wat dit doet met onze sociaal democratische waarden. 
 
Uiteraard vond ook de gebruikelijke verantwoording van het bestuur plaats over 2016. 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 en 
werden 3 nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd te weten, Jan de Heer, Corine Stokhof en 
Guillermo Patino Iglesias. 
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1 mei-viering  
Na in 2016 een jaar te hebben overgeslagen i.v.m. de festiviteiten in Utrecht voor het 70-jarig 
bestaan van de PvdA., heeft de afdeling in 2017 weer traditiegetrouw een 1 mei viering 
georganiseerd. Dit keer bij Art café SamSam. Er werd weer een lid van het jaar in het zonnetje gezet. 
Dit keer was de eer zeer verdiend voor Jolanda Reitsma. Daarnaast waren er penningen voor onze 
jubilarissen en rozen voor de leden van 70 jaar en ouder. Bij alle leden van 70 jaar en ouder niet 
aanwezig konden zijn, zijn de rozen thuis bezorgd.  
 
PvdA Social Club 
Op 14 juni 2017 heeft de afdeling de derde PvdA Social Club georganiseerd bij Real-X. Een 
bijeenkomst georganiseerd door de PvdA Apeldoorn voor zowel leden als niet-leden. Alle leden 
waren welkom en zijn gevraagd om mensen mee te nemen. Zowel voor als na het programma 
verzorgde Jolien van Real-X een informatieve en leuke rondleiding door het pand met een duidelijke 
toelichting op wat er allemaal gebeurt. 
Fractievoorzitter Marga Jonkman en wethouder Johan Kruithof trapten de avond af door beurtelings 
te vertellen waarom zij ooit hebben gekozen voor de PvdA en waarom zij zich nog steeds dag in dag 
uit inzetten voor de idealen van de sociaaldemocratie.  
Vervolgens leidde Tom Brands een debat leiden aan de hand van vier prikkelende stellingen. Dat ging 
over actuele thema’s, zowel landelijk als lokaal.  
Na dit levendige debat nam Corine Stokhof het stokje over en kregen we een pittige quiz voor de 
kiezen. Het was een leerzame quiz en een stuk moeilijker dan de quiz tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst. Na het inhoudelijke programma volgde nog een gezellige borrel en hadden we weer 
een gezellige, leuke en ook leerzame avond achter de rug. 
 
In gesprek met kandidaat voorzitters Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk 
Hans Spekman trad op 7 oktober af als voorzitter van de PvdA. Het duo Astrid Oosenbrug (voormalig 
kamerlid, 48) en Gerard Oosterwijk (32 beleidsmedewerker van de PvdA-fractie in Brussel), hebben 

zich gezamenlijk kandidaat gesteld voor deze rol. Op 4 oktober kwamen ze op bezoek in Apeldoorn 
om zich voor te stellen, uit te leggen welke koers zij vinden dat de partij moet volgen in de 
toekomst en in gesprek te gaan met leden. Uit de ledenraadpleging is uiteindelijk hun 
tegenkandidaat Nelleke Vedelaar als winnaar uit de bus gekomen. 
 
Algemene ledenvergadering 1 november 2017 
De Algemene Ledenvergadering van 1 november stond voornamelijk in het teken van de 
voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het verkiezingsprogramma en 
ook de kandidatenlijst werden vastgesteld.  
Daarnaast werden zowel de begroting als het werkplan voor 2018 vastgesteld. 
 
Tafel van Tien bijeenkomst 
PvdA Apeldoorn is in 2013 gestart met Tafel van Tien bijeenkomsten. Op 15 november  2017 heeft de 
PvdA een Tafel van Tien georganiseerd over Werk en Inkomen bij Heerlijk Lokaal. Onder leiding van 
Cor Klein Heerenbrink gingen een 10-tal politici en deskundigen met elkaar en de aanwezigen uit de 
zaal in gesprek. Onder de tafelgasten bevonden zich onder andere Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, 
wethouder Johan Kruithof en raadslid Ties Stam. De Tafel van Tien is wederom druk bezocht en als 
zeer positief ervaren. 
 
Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
Kandidaatstellingscommissie 
In 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2016 
begonnen met het opstellen en vaststellen van het draaiboek en het aanwijzen van een 
kandidaatstellingscommissie. De commissie werd gevormd door Mechelien Burghout, Jolanda 
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Reitsma en Eef van Ooijen. Ze hebben de selectiegesprekken gevoerd met alle kandidaten en op 
basis daarvan een ontwerp kandidatenlijst op gesteld. Op 1 november heeft de commissie de 
ontwerp kandidatenlijst voorgelegd aan de algemene ledenvergadering en is deze ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Verkiezingsprogramma 
In de tussentijd is door het bestuur en fractie hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Een 
zorgvuldig samengesteld programma met de koers die Apeldoorn de komende jaren zou moeten 
varen. Het besturen van een gemeente als Apeldoorn met een grote stad, een groot aantal dorpen 
en een omvangrijk buitengebied is veelomvattend. De PvdA geeft in haar programma haar visie op de 
ontwikkeling van onze gemeente en de ambities die we hebben voor de komende jaren. Die gaan 
verder dan alleen de komende vier jaar. Ook het verkiezingsprogramma is op 1 november door de 
algemene ledenvergadering vastgesteld. 
 
Campagneteam 
Het bestuur heeft een campagneteam in het leven geroepen om alle campagne activiteiten te 
organiseren en coördineren. Het campagneteam bestaat uit de volgende leden: Willy Kreeftenberg 
(voorzitter), Marga Jonkman, Ties Stam, Tom Brands, Jan de Heer en Dirk Westerhof. Onder het 
campagneteam vallen verschillende werkgroepen die alle voorkomende activiteiten oppakken zoals 
online campagne voeren, de wijk in, posters en flyers maken etc. 
 

5. De Fractie  
 
Voor de PvdA was 2017 een zwaar jaar. Het enorme verlies dat werd geleden bij de Tweede Kamer 
verkiezingen werd in alle geledingen gevoeld. Ook bij de Apeldoornse PvdA fractie kwam de klap 
hard aan. Ondanks het electoraal verlies is de fractie zich voor volle 100% blijven inzetten om lokaal 
de sociaal democratische doelen te verwezenlijken en is daar zeer goed in geslaagd. Op de website 
van de PvdA Apeldoorn staat een overzicht van de behaalde resultaten: 
https://apeldoorn.pvda.nl/standpunten/3-we-bereikt/ 
 
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.  
 
De fractie van de PvdA ziet er als volgt uit: 

- Marga Jonkman, fractie-voorzitter 
- Ties Stam 
- Esref Ocal 
- Chris Schouten 
- Jasper van Alten, fractie-vertegenwoordiger 
- Ilse de Graaf, fractie-vertegenwoordiger (tot september 2017) 
- Martine Berends, fractie-vertegenwoordiger (sinds september 2017) 
- 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. Serious Request  
Apeldoorn mocht dit jaar de gaststad zijn voor Serious Request. In de week voor Kerstmis haalt NPO 
3FM samen met heel Nederland geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer 
dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. 

https://apeldoorn.pvda.nl/standpunten/3-we-bereikt/
http://www.apeldoorn.pvda.nl/
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In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, leven miljoenen kinderen 
noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious 
Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun 
familie en brengen ze hen weer thuis. 
 
De PvdA Apeldoorn wilde uiteraard ook haar steentje bijdragen aan dit goede doel en heeft geld 
ingezameld door onderstaande acties. 
 
Kook ook Injera: 
Op zaterdag 9 december heeft de PvdA  Apeldoorn samen met een groep jongeren uit Eritrea 
gekookt en gegeten. Deze jongeren waren 14/15 jaar oud toen ze hun moederland moesten 
ontvluchten voor geweld en hun familie hebben achter moeten laten. In hun eentje hebben ze ver 
weg van hun familie de Nederlandse taal en cultuur eigen moeten maken en zijn ze aan verwerken 
wat ze hebben meegemaakt. Er bestond binnen de PvdA Apeldoorn al langere tijd de wens om iets te 
ondernemen met deze jonge Apeldoornse vluchtelingen en Stichting Present en Timon hebben ons 
met hen in contact gebracht.  

Omdat het thema van Serious Request dit jaar juist over gezinshereniging van jongeren als deze gaat 
hebben we een geldinzamelingsactie aan dit initiatief gekoppeld. Dat betekende concreet dat 
iedereen voor een minimale bijdrage van €20 kon aanschuiven voor een Eritrese maaltijd bij Ons 
Honk (Sperwerlaan 18) in Apeldoorn zuid. De jongeren hebben heerlijk gekookt en er is een mooi 
bedrag opgehaald voor Serious Request. 

Serious Veiling: actie Raadsfracties 
Naast de Kook & Eet-avond hebben de fractieleden zich ook beschikbaar gesteld voor een 
veilingsactie georganiseerd door de Apeldoornse gemeenteraad. Chris heeft taarten gebakken, Ties 
foto’s gemaakt, Marga een IQ test afgenomen, Martine honden uitgelaten en Johan heeft zijn 
prachtige stem gebruikt om voor te lezen. Ook deze actie heeft een mooi bedrag opgebracht. 
 

7. Koerier en website  
 
In 2017 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://apeldoorn.pvda.nl/koerier/

