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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de PvdA-Afdeling Amsterdam Centrum voor het jaar 2015. In dit 
jaarverslag geven we inzicht in de activiteiten van het afdelingsbestuur in het afgelopen jaar. In dit 
jaar hebben veel verschillende activiteiten plaatsgevonden in de afdeling: Tot slot geven we ook een 
overzicht van de ledenmutaties.  

2. Samenstelling bestuur en fractie 

 

Bestuur januari 2015 Bestuur maart 2015 Bestuur november 2015 
Bas van Drooge (voorzitter) 
 

Joop Lahaise (voorzitter) Marten van der Krieke 
(voorzitter ad interim) 

Neeltje Steen (secretaris) Ernstjan van Doorn (secretaris) Ernstjan van Doorn (secretaris) 

Niels van der Meulen 
(penningmeester) 

Ger Rolsma (penningmeester) Ger Rolsma (penningmeester) 

Jorg Bruinsma Monique Ruimschotel Monique Ruimschotel 

Marten van der Krieke Jorg Bruinsma  Jorg Bruinsma  

Anne Caro Buiskool Marten van der Krieke Tijs de Bie 

 Tijs de Bie  
 

Fractie januari 2015 Fractie januari 2016 Fractie april 2016 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Christiaan Winkel 
(Fractievoorzitter) 

Joop Lahaise  
(Fractievoorzitter) 

Joop Lahaise  
(Fractievoorzitter) 

 

Mutaties: In het voorjaar van 2015 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Tevens heeft Joop 
Lahaise ivm een wisseling in de bestuurscommissie plaatsgenomen. Marten van der Krieke heeft het 
voorzitterschap tijdelijk overgenomen.  
 

Overzicht vertegenwoordigers: 

 

Politieke Ledenraad Freek Papineau Salm 

Alg. Bestuurslid Watersch AGV Leny van Vliet 

Congresafgevaardigde Bas van Drooge 

Congresafgevaardigde Joop Lahaise 

Congresafgevaardigde Els Iping 

Gewestelijk Afgevaardigde Roeland Wijnhoud 

Gewestelijk Afgevaardigde Valentijn Nilsson 

Gewestelijk Afgevaardigde Leny van Vliet 

 

Als gevolg van de wijzigingen van de landelijke statuten op het congres van 13 februari 2016 
zullen de functies van congres- en gewestelijk afgevaardigden in 2016 vervallen.  
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Ledenaantallen  

Met dank aan het Landelijk Partijbureau is er een duidelijk overzicht van het ledenaantal van onze 
afdeling verkregen. Voor een indruk van de trend, is het interessant om de blik ook op de afgelopen 4 
jaar te werpen.  
 
Er is een duidelijke stijging te herkennen in het jaar 2012 (zie ook Tabel 2), in het bijzonder in de 
maand april (54 nieuwe leden en 0 opzeggingen). 16 maart was de dag dat Diederik Samsom werd 
gekozen als fractievoorzitter en politiek leider, en op 28 april kreeg hij de politieke ledenraad achter 
zich tegen het Kunduz-akkoord: het begrotingsakkoord van Rutte I voor 2013). De piek in 
ledenaanmeldingen in april 2012 valt daar opvallend mee samen.  

 

Jaar (per 1 jan) Aantal leden Amsterdam Centrum  

2012 884 Verkiezingen Tweede Kamer 

2013 928  

2014 884 Verkiezingen Gemeenteraad en EU 

2015 798 Verkiezingen Provinciale Staten 

2016 755   

 
 
2012 nieuw opzegging 

januari 5 16 

Februari(1) 10 7 

Maart(2) 13 8 

April(3) 54 0 

Mei 15 17 

Juni 5 7 

Juli 2 4 

augustus 6 6 

September(4) 17 4 

Oktober 11 4 

November(5) 5 12 

December 8 15 

   

+51 151 100 

 
(*) verschil met totaal aantal leden in Tabel 1, komt omdat in Tabel 2 niet alle ledenmutaties zijn 
meegenomen zoals bijvoorbeeld verhuizingen van- en naar het stadsdeel, of overlijden. 

Ledenaantallen 2013: 

In 2013 hebben er in totaal 406 mutaties plaatsgevonden in het ledenbestand. Voor een groot deel 
waren dat veranderingen die geen effect hadden op het totale ledenaantal, bijvoorbeeld 
adreswijzigingen of de invoer van nieuwe telefoonnummers of mailadressen. Ook is een aantal leden 
naar een nieuw woonadres vertrokken, buiten Amsterdam- Centrum. Dit staat ongeveer gelijk aan het 
aantal al bestaande leden dat naar onze afdeling verhuisde. De afdeling mocht 41 nieuwe leden 
verwelkomen in 2013. Helaas moet geconstateerd worden dat het aantal leden dat zich in die periode 
uitschreef ruim twee keer het aantal nieuwe leden was. De winst van 2012 was per 2013 vrijwel 
volledig teniet gedaan. De neerwaartse trend echter, zette in 2014 versterkt door.  
Zowel voor 2013 als 2014 is dit per maand op een rij gezet: 

Aantal gebeurtenissen in 2012: 

 22 februari: 
Job Cohen treedt af 

 16 maart:  
Diederik Samsom gekozen als 
fractievoorzitter en politiek leider 

 28 april:  
Politieke ledenraad steunt Diederik 
tegen Kunduz-akkoord 

 12 september:  
Tweede Kamerverkiezingen 

 5 november:  
Beëdiging Rutte II 
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2013 nieuw opzegging 

januari 8 10 

februari 2 7 

maart 2 17 

april 1 3 

mei 7 16 

juni 2 7 

juli 2 4 

augustus 1 1 

september 4 12 

oktober 3 9 

november 3 10 

december 6 2 

   

-57 41 98 

2014 nieuw opzegging 

januari 1 7 

februari 0 8 

maart 5 4 

april 3 11 

mei 2 5 

juni 1 5 

juli 2 6 

augustus 1 6 

september 1 9 

oktober 1 9 

november 2 13 

december 2 4 

   

-67 21 88 

2016 nieuw opzegging 

   

januari 2 5 

februari 4 6 

maart 2 6 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-9 8 17 

2015 nieuw opzegging 

januari 2 8 

februari 1 2 

maart 2 5 

april 3 12 

mei 4 7 

juni 3 4 

juli 0 7 

augustus 2 4 

september 2 7 

oktober 2 3 

november 0 4 

december 1 2 

   

-43 22 65 

Gebeurtenissen in 2013: 

 16 maart 2013:  

Politieke ledenraad bezuinigingspakket Rutte 2 

 27 april:   

Congres Leeuwarden, oplaaien discussie 

strafbaarstelling illegaliteit 

 13 Mei: 

Extra ingelaste politieke ledenraad 

strafbaarstelling illegaliteit. Uitkomst: TK-

fractie zal meer inzetten op humaner 

asielbeleid 

 21 September  

Discussie rond Joint Strike Fighter 

Gebeurtenissen in 2014: 

 19 maart 2014:  

Gemeenteraadsverkiezingen 

 22 mei 2014:  

EU-verkiezingen 

 November 2014:  

2 Tweede Kamerleden stappen uit de fractie 

Gebeurtenissen in 2015: 

 18 maart 2015:  

Verkiezingen Provinciale 

Staten, Waterschappen 

 

 11 sept 2015:  

Felix Rottenberg stapt 

op als vz kandidaten-

commissie PvdA 
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Reden Aanmelding en opzegging 2012 2013 2014 2015  

      

PvdA Website (aanmelding) 132 31 16 25  

Opzegging zonder reden -37 -42 -59 -57  

Onvrede landelijke politiek -22 -24 -2 -3  

Financieel (zelf opgegeven dan wel 

achterstallige betalingen) 

-6 -5 -16 -8  

Persoonlijke reden -10 -8 -2 -2  

Onvrede lokale politiek 0 -2 0 0  

Keuze voor andere partij -3 -1 0 1  

      

Het is buitengewoon lastig om hier verstrekkende conclusies aan te verbinden, vooral omdat de 
“opzegging zonder reden” zo’n groot aandeel heeft.  
 
Veruit de meeste leden geven geen reden voor hun opzegging. Vervolgens is onvrede met de 
landelijke politiek de meest opgegeven oorzaak. Opvallend is dat onvrede met inhoud lidmaatschap 
en onvrede met de lokale politiek in totaal maar drie keer is opgegeven als de reden van de opzegging. 
Aanmeldingen verlopen vooral via de website (landelijk), slechts een enkeling (5 of 6) wordt lid via een 
actie (Member get Member of Lidmaatschap Cadeaubon).  
 
De verhouding tussen opzeggingen en nieuwe aanmeldingen is in 2014 verdubbeld: waar in 2013, 
tweemaal zo veel mensen hun lidmaatschap beëindigden als er aanmeldingen kwamen, is het in 2014 
zelfs meer dan een verviervoudiging geworden. 
 
De redenen waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen zijn verhoudingsgewijs niet heel anders: de 
meeste mensen geven geen reden op. Vervolgens zijn de hoofdzakelijke redenen voor opzegging 
veelal landelijke redenen (Coalitie met VVD, Strafbaarstelling Illegaliteit, JSF of AOW) en een enkeling 
noemt de lokale politiek als reden. 
 
Ledenaantallen 2014/2015: een jaar v campagnes 
 
Om meer te kunnen zeggen over de oorzaken en trends in de toe- en afname in ledenaantallen kunnen 
we ook in 2014 kijken naar de aanmeldingen en opzeggingen per maand. Op 19 maart 2014 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam plaats, een maand later de verkiezingen voor het Europees 
Parlement. In Amsterdam lijdt de PvdA een historisch verlies en is voor het eerst in 70 jaar niet meer 
de grootste partij in de stad.  Na april zien we de getallen weer stabiliseren, met een duidelijk verschil: 
het aantal aanmeldingen is sterk verminderd. Bij de Europese verkiezingen weet de PvdA maar nipt 
haar 3 zetels in het Europarlement te behouden. Verder maakt de partij in mei 2014 – en vooral 
partijleider Samsom en Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk – zich niet populair met het 
ingenomen standpunt over de strafbaarstelling van illegaliteit. In november 2014 stappen Selçuk 
Öztürk en Tunahan Kuzu uit de partij.  
 
In 2015 vindt de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. Landelijk was de 
dreun groot, maar is in Noord-Holland beperkt gebleven (van 11 naar 7 zetels). En in de  
waterschappen hebben we zelfs twee zetels gewonnen (van 3 naar 5). De PvdA verloor 44 zetels, en 
met de VVD die 23 zetels verloor, was het duidelijk een negatieve uitslag voor de coalitie-partijen.  

In stadsdeel centrum worden mensen veelal lid, niet vanwege hun postcode of lokale politiek, maar 
overduidelijk vanwege de internationale, landelijke (of stedelijke) gebeurtenissen. Diverse verliezen 
op rij, landelijk de coalitie met de VVD en het gebrek aan herkenning in de koers van de partij, zijn zeer 



6 
 Jaarverslag PvdA Amsterdam Centrum 2015 

waarschijnlijk redenen om geen lid te worden. Het leidt echter niet tot een expliciet groter aantal 
opzeggingen, sterker nog: de uitschieters zijn minder sterk geworden sinds 2012/2013. 
 
Conclusie: Het is vooral het gebrek aan nieuwe leden dat zorgt voor een sterke daling in het 
ledenaantal: zowel het hele jaar door, als op (mini) piekmomenten. Het aantal opzeggingen neemt 
namelijk feitelijk af (van 100 in 2012, tot 65 in 2015), echter het aantal aanmeldingen neemt veel 
sneller af (van 151 in 2012 tot 22 in 2015).  
 
Het achterblijven van nieuwe ledenaanwas zorgt voor een netto sterkere afname.  

Terugblik op 2015 

Activiteiten en campagne: 

De eerste helft van 2015 stond in het teken van de campagne voor de Provinciale Staten. Veel 
activiteiten werden landelijk/gewestelijk/stedelijk georganiseerd waar wij ons bij hebben 
aangesloten. Daarnaast hebben we zowel op Oostenburg/Kattenburg, Nieuwmarkt, als 
Lapjesmarkt/Noordermarkt gestaan met een goed team, waar zowel de JS als kandidaten van de 
Provinciale Staten bij aansloten. Ook zijn er verschillende campagnefilmpjes gemaakt met testimonials 
voor kandidaten.  

Op zoek naar nieuwe werkwijze bestuurscommissie, ombudsteam. Roeland en Christiaan gaan kijken 
naar hoe ze hun rol zien in de bestuurscommissie en welke vorm van ondersteuning daar het meest 
gewenst is, en het best passend. 

ALV, 16 april 2015 

Goede bijeenkomst, maar weinig leden. Mogelijk omdat deze keer het op een donderdag werd 
gehouden in plaats van een woensdag. Er waren twee onderdelen: een column en gesprek met 
Liefdevollid, Marcel Duyvestijn, columnist oa van Parool. Een tweede deel, betrof een brainstorm dat 
als basis dient voor het werkplan voor het bestuur van PvdA Amsterdam Centrum voor 2015. 
Opgemerkt wordt dat het misschien te veel was voor 1 avond. Esther (de Vries) noemde dat er een 
drempel bestaat om naar pvda-bijeenkomsten te gaan. (geef JS een rol en platform). Houdt rekening 
met tentamenperioden. 

ALV 18 november 

Op deze ledenvergadering stond de verkiezing van een nieuwe voorzitter centraal. Wegens mutatie in 
de bestuurscommissie kon voorzitter Joop Lahaise plaatsnemen als bestuurscommissielid. Hierdoor 
ontstond er een vacature voor het afdelingsvoorzitterschap. Er had zich geen kandidaat gemeld, en 
Marten van der Krieke heeft het voorzitterschap tijdelijk overgenomen. Speciale gast deze avond was 
Thomas von der Dunk met de column: “Wonen in de veranderende binnenstad”.  

Het doel voor 2014 was een waardevolle wisselwerking tussen de afdeling, de buurt en de fractie tot 
stand te brengen. We wilden de vinger aan de pols houden in de buurt en samenwerkingen aangaan 
met andere afdelingen, organisaties en schaalniveaus. Het doel was een aantal ALV’s en politieke 
cafe’s te organiseren waar ruimte zou zijn om internationale, nationale én lokale thema’s te 
bespreken, met elkaar en met toonaangevende sprekers.  
Activiteiten in de buurt:  

Achteraf moet geconstateerd worden dat de verbinding met de buurt dit jaar minder aandacht heeft 
gekregen dan was gepland. Uiteraard hebben een aantal canvasacties plaatsgevonden en ook is 
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aangesloten bij buurtbijeenkomsten die door het stadsdeel zijn georganiseerd, maar er zijn verder 
geen aparte bijeenkomsten georganiseerd. Ook is het pleineninitiatief niet sterk aangetrokken. In dit 
project hebben we onder leiding van Leon Deben regelmatig pleinen bezochten om vervolgens 
buurtbewoners gericht uit te nodigen voor een buurtschouw. De opkomst bleef zeer beperkt. Mogelijk 
vanwege afwezigheid van een specifiek urgentie-gevoel of centraal thema.  
 
Ombudsteam 

In het verslagjaar is door een klein aantal mensen een beroep gedaan op het ombudsteam. Het ging 
om twee gevallen die huurkwesties betroffen en een geval van overlast.  

Het ombudsteam heeft geconcludeerd dat als Mohammed niet naar de berg komt, de berg naar 
Mohammed moet gaan. Het voornemen is dan ook om in aansluiting op de prioriteiten van de 
stadsdeelfractie, buurtonderzoeken en onze afdelingsenquête als ombudsteam gericht onderzoek te 
doen. En wel naar situaties waarvan we vermoeden dat daar bewoners van ons stadsdeel in de knel 
komen. Zoals de veranderingen in de WMO, overlast door tijdelijke verhuur aan toeristen, bepaalde 
onveilige verkeerssituaties etc. Daarbij zullen we niet alleen ons oor te luisteren leggen in buurten, 
maar ook bij professionals (zorginstellingen, huisartsen, steunpunt wonen) waarvan we verwachten 
dat die weten wat er speelt. 
 

Politiek Cafe de Rode Werf 

 

In 2015 is met initiatief van Joop Lahaise het plan uitgewerkt om een politiek cafe op te zetten met 
stadsbrede ambities. Na een lastige zoektocht naar een geschikte locatie is het uiteindelijk gelukt om 
goede afspraken te maken met de locatie: Pension Homeland op het marineterrein. De 
herontwikkeling van het Marineterrein begon in januari 2015, van de zogenaamde voorwerf. In 2015 
is het Pension opgestart, en bleek dit een gouden kans om voor meerdere edities af te spreken, in 
principe op elke eerste maandag van de maand.  
 
Het politiek cafe heeft een eigen website: www.derodewerf.nl 
En heeft een eigen facebookgroep: https://www.facebook.com/rodewerf 
 
Vervolgens is een vaststaand format ontwikkeld, waarbij zowel stedelijk als landelijke thema’s aan bod 
komen. En hoewel de formele evaluatie nog moet plaatsvinden, is het op bepaalde punten zeker een 
succesvol, en veelbelovend initatief. Begin 2015 is met de PvdA Amsterdam een verdeling van de 
kosten afgesproken. Er zal na juni worden geevalueerd over de periode na het zomerreces. De 
afgelopen edities hebben plaatsgevonden met tussen de 60 en 80 bezoekers per editie:  

2 november:  
- Thema: uitdagingen veranderende economie en arbeidsmart.  
- Gasten: Lodewijk Asscher(PvdA, Minister), Leo Hartveld (FNV), Marjolein Moorman(PvdA 

Amsterdam, fractievoorzitter), Eric van der Burg (VVD, wethouder) 
- Columnist: Thomas von der Dunk 
- Gespreksleider Max van Weezel 

 
7 december:  

- Thema: aanpak radicalisering 
- Gasten: Ahmed Marcouch (PvdA, Tweede Kamer), Ineke Roex (antropologe) Gerolf 

Bouwmeester(D66, stadsdeelvoorzitter West), Sofyan Mbarki(PvdA, Gemeenteraad) 
- Columnist: Thomas von der Dunk 
- Gespreksleider Max van Weezel 

http://www.derodewerf.nl/
https://www.facebook.com/rodewerf
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11 januari:  

- Thema: Nederland als vz van de EU 
- Gasten: Paul Tang (PvdA, Europarlementarier), Thierry Baudet (Forum Democratie), Ger 

Baron (Chief Technology Officer Amsterdam), Dennis Boutkan (PvdA, gemeenteraad) 
- Columnist: Thomas von der Dunk 
- Gespreksleider Max van Weezel 

 

8 februari  
- Thema: Arbeidsparticipatie, onderkant van de arbeidsmarkt en Erfpacht 
- Gasten: John Kerstens (PvdA, Tweede Kamer), Maaike Zorgman (FNV), Jan Paternotte (D66, 

fractievoorzitter), Duco Stadig (oud-wethouder), Bob Janssen (partner bedrijf dat werkt met 
vernieuwende oplossingen gebouwen en gebieden in de stad). 

- Columnist: Thomas von der Dunk 
- Gespreksleider Joop Lahaise 

 
7 maart 

- Thema: Discriminatie 
- Gasten: Michael van Straalen, voorzitter MKB Nederland, Tanja Jadnanansing (Tweede 

Kamerlid PvdA), Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66), Keklik Yucel (Tweede Kamerlid 
PvdA). 

- Columnist: Thomas von der Dunk 
- Gespreksleider Max van Weezel 

 
4 april:  

- Thema: Armoede 
- Gasten: Jetta Klijnsma (Staatssecretaris), Arjen Vliegenthart (Wethouder), Emre Unver 

(Gemeenteraadslid PvdA), Will van Schendel (Directeur De Sociale Maatschap), Godfried 
Engbersen (hoogleraar Algemene sociologie), Sjir Hoeijmakers (Basisinkomen) 

- Columnist: Thomas von der Dunk 
- Gespreksleider Max van Weezel 

 
Aankomende 2 mei:  

- Thema: onbekend 
- Gasten: Diederik Samsom 

 

Vaste Redactie Rode Werf:  

 

Joop Lahaise, initiatiefnemer en eindredacteur 

Ernstjan van Doorn, secretaris en 1e aanspreekpunt 

Amel Namane, liaison met PvdA Amsterdam-bestuur 

Jorg Bruinsma 

Marloes Bas 

Lian Heinhuis 

Raja Nbigui 

 


