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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de PvdA-Afdeling Amsterdam Centrum voor het jaar 2016. 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 november 2015 Bestuur april 2016 Bestuur oktober 2016 
Marten van der Krieke 
(voorzitter ad interim) 

Ger Rolsma (voorzitter) Ger Rolsma (voorzitter) 

Ernstjan van Doorn (secretaris) Ernstjan van Doorn (secretaris) Ernstjan van Doorn (secretaris) 

Ger Rolsma (penningmeester) Monique Ruimschotel 
(penningmeester) 

Erik Boven(penningmeester) 

Monique Ruimschotel Jorg Bruinsma  Jorg Bruinsma  

Jorg Bruinsma  Marten van der Krieke Tijs de Bie 

Tijs de Bie Tijs de Bie Dinah Bons 

 
 

  
 

Fractie november 2015 Fractie april 2016 Fractie oktober 2016 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Joop Lahaise  
(Fractievoorzitter) 

Joop Lahaise  
(Fractievoorzitter) 

Monique Ruimschotel  
(Fractievoorzitter) 

 

Mutaties: In 2016 hebben er twee bestuurswissels plaatsgevonden. Vanwege verhuizing van Joop 
Lahaise naar Hilversum heeft Monique Ruimschotel zitting in de bestuurscommissie genomen. Ger 
Rolsma is tot voorzitter gekozen in April, en Erik Boven is in Oktober  verkozen tot penningmeester.  
 

Overzicht vertegenwoordigers: 

  

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

Ernstjan van Doorn  Afg. Adviesraad (PAAV) 
Ger Rolsma   Pltsv. Afg. Adviesraad (PAVV) 
Ernstjan van Doorn  Campagne Coordinator (ALCC) 
Els Iping   CLB Bijzondere leden (CLBB) 
Reine Nust   Ombudsman (BEOM) 
Ineke Romijn-Jungschleger Ombudsman (BEOM) 
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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 744  (757 per okt 2016), Lijsttrekkersverkiezing 

2017 789 (per 21 maart) (785 per 5 feb 2017) Verkiezing Tweede 
Kamer 

 

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 

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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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

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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Ledenaantallen 2016 - 2017 
 
Hier zijn twee zaken aan de hand.  

1. Enerzijds is het zeer lastig geweest om de maandelijkse standen op te vragen in de periode 
juni- december. De mutaties zijn in die periode niet door het partijbureau verstuurd. Het is 
wel de bedoeling van deze secretaris om ook voor 2016 de ledenstanden van die maanden te 
achterhalen.  

2. Daarnaast is er een ander opvallend verschijnsel: een ledenstijging rond de periode tussen 
oktober 2016 en februari 2017: van 757 per oktober 2016, naar 785 per 5 feb 2017.  

 
Het blijkt dat er een zichtbare ledentoename is geweest in de periode van de lijsttrekkersverkiezing 
tussen Lodewijk en Diederik. Dit kunnen we ook opmaken uit de gegevens van nieuwe leden die we 
in die periode hebben gekregen. Het is de moeite waard om dit te blijven monitoren, omdat we 
uiteindelijk definitief willen kunnen duiden of dit specifiek vanwege een van de potentiele lijsttrekkers 
zou zijn geweest (lid geworden om op Diederik of Lodewijk te kunnen stemmen), of dat men 
daadwerkelijk vanwege andere redenen lid is geworden, en men ook lid blijft.  
 
De onderstaande tabel voor redenen van aanmelding en opzegging zal dan ook na deze ALV worden 
aangevuld.  
 
 
 

2016 nieuw opzegging 

   

januari 2 5 

februari 4 6 

maart 2 6 

april 2 5 

mei 2 12 

juni   

Juli    

Augustus   

September   

Oktober   

November   

december   
-9 8 17 

Gebeurtenissen in 2016: 

Lijsttrekkersverkiezing 

Diederik en Lodewijk 
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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. 
  

Reden Aanmelding en opzegging 2012 2013 2014 2015 2016 

      

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  

      



7 
 

Terugblik op 2016 

 

Activiteiten en campagne: lijsttrekkersverkiezing 

Het grootste deel van 2016 stond niet in het teken van campagne. Wel in het najaar,  het proces van 
het lijsttrekkersschap:  

- Tot en met 24 oktober konden leden zich kandidaatstellen voor het lijsttrekkerschap.  
- Er hebben vier debatten plaatsgevonden 

o 14 november, Den Haag 
o 19 november, Tilburg 
o 26  november, Groningen 
o 3 december, Amsterdam 

- vervolgens konden de leden stemmen vanaf 24 november tm 7 december. 

Ledenenquete (22 maart 1 april) 

100 deelnemers hebben alles beantwoord, 126 hebben gedeeltelijk geantwoord.  

Het initiatief in centrum is ontstaan om onze eigen leden via een ledenenquete te vragen wat ze graag 
zouden willen zien in de bijeenkomsten en activiteiten. Welke thema’s, welke invulling en waar blijft 
men voor thuis, en waar gaat men de deur voor uit.  

Dit initiatief is tevens een antwoord op de oproep om de faciliteiten voor de ledenenquetes beter te 
benutten. In navolging op ons initiatief, is er ook een stadsbrede enquete ontwikkeld en uitgezet. De 
uitkomsten zijn gepubliceerd (en voor eenieder terug te lezen op onze website op: 
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/2016/05/13/uitslag-ledenenquete/ 

 

ALV, 13 april 2016, Kapitein Zeppos,  

Goede bijeenkomst, maar relatief weinig leden, en geen nieuwe leden. Op deze avond is Ger Rolsma 
verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter.  

Deze avond hebben we de Zeepkist voor de tweede maal gehouden.  

- Hier heeft Hendrik Battjes een column gehouden “is de stad uit balans, of het stadsbestuur?”. 
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/462/2016/05/PvdA-2016-04-
13-Column-hotels.pdf 

- Ook heeft Rogier Noyon een betoog gehouden over de ontwikkelingen rond mengformules in 
de horeca. Beide teksten zijn gepubliceerd op de website: 
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/2016/07/06/experiment-opgerekte-mengformules/ 

- Tevens heeft Dominique Rethans een betoog gehouden over de rolvan de besluitvorming 
Weesperstraat en drukte in de binnenstad met publiek privatesamenwerking in 1012 gebied.  

Deze avond is ook de uitslag van de ledenenquete gepresenteerd. De presentatie is hier te lezen: 
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/462/2016/05/Ledenenquete-
Centrum-Maart-2016.pdf 

 

https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/462/2016/05/PvdA-2016-04-13-Column-hotels.pdf
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/462/2016/05/PvdA-2016-04-13-Column-hotels.pdf
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/2016/07/06/experiment-opgerekte-mengformules/
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/462/2016/05/Ledenenquete-Centrum-Maart-2016.pdf
https://amsterdamcentrum.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/462/2016/05/Ledenenquete-Centrum-Maart-2016.pdf
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Boottocht 1 mei 

22 aanmeldingen, ongeveer 25 deelnemers. 130 leden per brief benaderd: niemand via de 
brief gekomen. 

Els Iping heeft gedurende de rondvaart een zeer goed verhaal kunnen houden over de locaties 
waar we langsvoeren. Deze activiteit is in principe ervaren als een groot succes.  

 

ALV 5 oktober, ledenvergadering met Hedy d’Ancona, thema: “Van kunst kun je niet leven”.  

Erik Boven en Dinah Bons treden toe tot het bestuur. Erik wordt in functie verkozen als 

penningmeester.  

Tijdens deze themabijeenkomst stond de politieke ontwikkeling rond cultuur centraal. Hedy D’Ancona 
vertelde op boeiende wijze anekdotes uit haar tijd als minister voor cultuur. Hoe zette zij 
uitgangspunten om naar beleid en wat zijn de verschillen met het huidige beleid. Eveneens haalde ze 
de bezuinigingen aan van 200 miljoen aan op de culturele sector die door het kabinet Rutte dat door 
de PVV werd gedoogd werden doorgevoerd. Recente investeringen van 20 miljoen in deze sector 
vallen weg tegen de kaalslag die plaatsvond. Peter van den Bund van de Kunstenbond FNV besprak 
gevolgen van de bezuinigingen; orkestleden werden bijvoorbeeld ontslagen, kwamen terug op 
tijdelijke contracten en verdienden een derde minder. Door Hedy werd kort ingegaan op de bijzondere 
positie die Amsterdam Centrum inneemt op het gebied van cultuur.  
 
De PvdA zal cultuur in heel Nederland moeten stimuleren en niet alleen in het Centrum was haar 
boodschap. 
 

Periode lijsttrekkersverkiezing en Nieuwe Ledenborrel december 

In de periode van de lijsttrekkersverkiezing hebben we vooral veel nieuwe leden mogen ontvangen. 
En deze hebben we nagebeld. Hier hebben we verschillende geluiden meegekregen, onder andere 
dat men nu het echt tijd vond om “iets te doen”. En daarnaast hebben we ook gemerkt dat vanwege 
de beide kandidaten, en het lijsttrekkerschap er juist om die reden leden lid zijn geworden.  We 
hebben overigens niet direct een sterke daling na het lijsttrekkersschap bemerkt, hoewel een aantal 
invidivuele leden ook snel hun lidmaatschap toch opgezegd hebben na de bekendmaking van het 
lijsttrekkersschap.  
  
Ook in lijn naar de campagne (en campagne-academie) – opbouw, is hier een nieuwe-leden-borrel 
georganiseerd in De Bekeerde Suster. Deze editie was zeer goed bezocht, met 20+ nieuwe leden die 
we hebben kunnen verwelkomen. Ook hier hebben we bovenstaande geluiden opnieuw vernomen: 
men vond het nu tijd om “echt wat te gaan doen”, er te staan. En daarnaast ook dat de lijsttrekkers-
verkiezing heeft gestimuleerd om te komen kijken wat we als PvdA nu precies doen. (en gaan doen 
in de campagne).  
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Politiek Cafe de Rode Werf 

 

In 2016 is het initiatief van de Rode Werf verder geconsolideerd. En zijn er nieuwe edities uitgewerkt. 
Het is het afgelopen jaar van belang gebleken dat er een goede organisatie kan zitten die heel scherp 
aandacht heeft voor de PR naar de leden en naar de pers toe. Het format is behouden gebleven en in 
twee rondes komen zowel stedelijk als landelijke thema’s aan bod. Met de verhuizing van Joop naar 
Hilversum heeft Ernstjan van Doorn de coordinatie van de redactie overgenomen.  
 
In 2016 heeft De Rode Werf zich bewezen dat ze hier is om te blijven. De maandelijkse Politieke Cafe’s 
zorgen voor een regelmatig treffen voor veel PvdA’ers, en het initiatief is nu gegroeid van een initiatief 
naar een continue toevoeging in de zichtbaarheid van de PvdA Amsterdam en wordt gedragen door 
de afdelingen.  
 
In het voorzittersoverleg is daarom ook in september besloten om door te gaan met de Rode Werf, 
voor 13 edties, waarvan 10 in 2017. Hier zijn voor deze periode middelen vrijgemaakt en afspraken 
versterkt en vastgelegd, in het bijzonder met een duidelijke financieringsverderling over de stadsdelen 
en centrale stad, met een sterke bijdrage van ons stadsdeel om deze activiteit expliciet te blijven 
steunen.  
 
Afgelopen edities in 2016: 
 

11 januari NL als EU- voorzitter,  kansen en bedreigingen Paul Tang, Thierry Baudet, Ger 
Baron, Dennis Boutkan 

8 februari Arbeid, de onderkant van dearbeidsmark, werk en 
arbeidsparticipatie 

John Kerstens, Maaike 
Zorgman, Jan Paternotte, Duco 
Stadig, Bob Jansen 

7 maart Discriminatie werkt niet Michael van Straalen,Tanja 
Jadnanansing, Vera Bergkamp, 
Keklik Yucel 

4 april Aanpak Armoede Jetta klijnsma, Arjan 
Vliegenthart, Emre Unver, 
Godfried Engbersen, Sjir 
Hoeijmakers, Will van Schendel 

2 mei Diederik Samsom Diederik Samsom, Stefan 
Wirken, Marjolein Moorman, 
Sofyan Mbarki,  

6 juni  Sociale huurwoningen en  
Aankomende verkiezingen 

Hans Spekman, Thierry 
Baudet,Casear Bast, Munire 
Manisa 

3 oktober Turkije Marit Maij, Emine Bozkurt, 
Armand Sag. Emre Unver, 
Berend Roorda 

14 
november 

Verkiezingen VS, Kan NL ook een Trumpland 
worden? En Belastingontwijking 

Carolien de Heer,Ewald 
Engelen,Andre Krouwel, 
Gerard Bosman, Caesar Bast 

 
 

Het politiek cafe heeft een eigen website: www.derodewerf.nl 
En heeft een eigen facebookgroep: https://www.facebook.com/rodewerf 
Het politiek cafe heeft een eigen twitter account @rodewerf 

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

