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1. opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Voorzitter Ger Rolsma opent de vergadering. De e-mailuitnodiging voor de 
vergadering is ontvangen door 530 leden en verder gepubliceerd op de website. 
Er zijn afzeggingen binnen gekomen van Ans van Blokland, Dennis Boutkan, 
Julia van Proosdij, Eduard Karel de Jong en Anne Graumans. Er zijn 15 á 20 
personen aanwezig. 
Aan de agenda wordt door een lid als punt 10 “ bejegening leraren” toegevoegd. 

2. Verslag algemene ledenvergadering 11 april 2018 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd door de aanwezigen. 

3. bestuurswijzigingen 
Tamara Schrofer, Ida Bons en Max Joles zijn afgetreden als bestuursleden. Anne 
Marie Cannoo is afgetreden als secretaris, maar blijft wel in het bestuur. Wout 
Ros wordt voorgesteld als nieuwe secretaris. Ger Rolsma, Erik Boven en Marten 
van der Krieke blijven de komende periode aan. De aanwezigen keuren de 
voortzetting van het bestuur met deze de wijzigingen goed. 

4. Jaarplan 2019 
De ambities in het jaarplan worden door Anne Marie Cannoo uiteengezet. De 
kern daarvan is de haalbaarheid van de acties en het stimuleren en 
ondersteunen van actieve leden samen met de activiteiten van de leden in de 
stadsdeelcommissie. 
Er komen verkiezingen aan voor de Provinciale Staten, de waterschappen en het 
Europese Parlement. De campagnes hier omheen zijn een belangrijke 
mogelijkheid tot actie. Meer directe communicatie willen we realiseren door beter 
gebruik te maken van onze website en de sociale media. 
De aanwezigen keuren het jaarplan goed. 

5. Begroting 2019 
Penningmeester Erik Boven licht een belangrijke wijziging in de financiering toe. 
Onze afdeling is financieel gezond, maar dat geldt niet voor de hele PvdA. We 
hebben dit jaar geen bijdrage (de afdracht) ontvangen van de centrale partij. 
Verder is de partij van mening dat een afdeling geen grote reserves moet 
aanhouden als er elders tekorten zijn. 
Afgesproken is dat er een vermogenstoets komt waarin een afdeling niet meer 
dan ca. €10.000 vermogen heeft. De rest gaat naar een verkiezingsfonds bij 
PvdA Amsterdam. Daaruit worden de komende campagnes gefinancierd. Er 
wordt nagestreefd om veel activiteiten samen met de andere stadsdelen te 
ondernemen en die worden uit dat fonds betaald volgens een vaste 
verdeelsleutel. Daarnaast kunnen we ca. €6.000 zelf besteden voor uitvoering 
van ons jaarplan en voor de overheadkosten. 
Voorwaarden voor deze manier van financieren zijn dat er volgend jaar wel een 
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afdracht komt van de centrale partij aan PvdA Amsterdam Centrum. Daarnaast 
kunnen we in overleg de storting in het verkiezingsfonds terugkrijgen als er 
sprake is van een financiële calamiteit in de afdeling. 
De aanwezigen zijn akkoord met deze werkwijze en begroting. 

6. Stadsdeelcommissieleden blikken terug en vooruit 
Julia van Proosdij die voor de stadsdeel Centrum West in de commissie zit, is 
helaas door ziekte geveld. Lisa van den Boogaard (stadsdeel Centrum Oost) 
vertelt dat er onlangs al een evaluatie is gehouden door de leden van de 
commissie over de achterliggende maanden. Men heeft lang het gevoel gehad 
dat er nog weinig gepresteerd kon worden. Dit vanwege de druk om het nieuwe 
bestuurlijke stelsel te laten slagen ook voor de critici ervan. Heel veel ambtelijke 
stukken moesten worden verwerkt en er was daardoor te weinig tijd om de 
buurten in te trekken. 
Nu de gebiedsplannen bekend zijn wordt duidelijk dat daar veel inspiratie uit kan 
worden geput voor activiteiten op straat i.p.v. in de vergaderzaal. 
Lisa wil in eerste instantie als buurtbewoner opereren en de partijpolitieke fractie 
benadering op de achtergrond houden. Dat wordt niet door alle partijen in de 
commissie zo gezien, maar de onderlinge sfeer is goed en constructief. Er wordt 
een wijziging aangebracht in de tafelschikking van de vergadering zodat er meer 
interactie komt tussen de leden en het dagelijks bestuur meer bij de publieke 
tribune plaatsneemt. Dat publiek is nu wat minder individueel aanwezig, maar 
meer als vertegenwoordiger van een belangengroep die vragen heeft aan de 
commissie. 
De uitwisseling tussen de verschillende stadsdeelcommissies moet nog op gang 
komen, maar men wil voorkomen dat de werkdruk nog verder toeneemt door er 
weer nieuw overleg bij te organiseren. De nieuwe voorzitter van PvdA 
Amsterdam, hier aanwezig, ziet voor zijn bestuur wel een belangrijke taak in het 
uitwisselen van de werkwijzen tussen de verschillende stadsdeelcommissies. Uit 
de zaal komt de aanbeveling vooral naar het electoraat te luisteren en de buurt in 
te gaan met resultaten. 

7. Introductie van onze nieuwe “pop up” presentatiestand 
Wout Ros laat de installatie zien en refereert aan het jaarplan 2019, waarin 
grotere zichtbaarheid van de partij en praktische actie in de wijk wordt beoogd. 
Dit is daarvoor ondersteunend materieel. Informatie over de inzetmogelijkheden 
is verkrijgbaar bij Wout. 

8. Kennismaken met Bas Torenvliet, de nieuwe voorzitter van PvdA Amsterdam 
Ger Rolsma proeft de nieren van de kersverse voorzitter. Die geeft aan open 
staan voor contact met alle aanwezigen. 

9. suggesties voor praktische en zichtbare acties 
De bedoeling is een korte brainstorm te houden als opmaat voor de uitvoering 
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van het zojuist aangenomen jaarplan en de ervaringen van de 
stadsdeelcommissieleden. Welke suggesties hebben de aanwezigen, bewoners 
met kennis van de buurt, voor praktische en zichtbare acties.? 
- Marineterrein. Eén der aanwezigen wil een discussiestukje schrijven voor de 
website om de verschillende aspecten onder de aandacht te brengen 
- Gebiedsplannen. We kunnen punten hieruit lichten en dieper op de details 
ingaan met de bewoners via enquêtes met follow-up. We kunnen standpunten 
verzamelen en die via onze sociale media verspreiden. 
- De stadsdeelcommissieleden kunnen pleiten voor een budget voor de 
bewoners om hun eigen woonomgeving te verbeteren. De PvdA kan daarbij 
zichtbaarder aanwezig zijn in de buurt bij de realisatie van deze buurtverbetering 
- Verzoek om een watertapkraantje op het Haarlemmerplein lijkt in de 
bureaucratie te verzanden. We hebben de kennis van de uitvoeringsorganisatie 
om dit los te trekken, c.q. het besluit te helpen verhelderen 
- Lege winkelruimtes. We kunnen de achtergronden daarvan aan de kaak stellen 
door ervoor te gaan demonstreren over de misstanden bij de winkelverhuur 
- Agendapunten van de Stadsdeelcommissie. We kunnen meehelpen de input 
van de bewoners die het aangaat te verzamelen, bijvoorbeeld door in de straat te 
enqueteren 

10. Bejegening leraren 
Geweld tegen leraren is in het nieuws op dit moment. De vraag die één van de 
aanwezigen oproept is, of wij niet doorschieten met wat er gevraagd wordt van 
het onderwijs in de sterk veranderende wereld. Gevraagd wordt een analyse van 
de omstandigheden waaronder het onderwijs moet opereren. Wellicht is dit een 
onderwerp dat goed is voor een discussie met onze wethouder onderwijs als 
gast in een ALV of een Rode Werf. 

11. Rondvraag en sluiting 
Er wordt gewezen op de Den Uyl-lezing. Informatie bij Erik Boven. Politiek café 
“De Rode Werf” heeft weer een nieuw organisatieteam en een hele lijst thema’s. 
Nieuwe thema’s kunnen desondanks daar onder de aandacht worden gebracht, 
bijvoorbeeld de eerder genoemde oorzaken van de huidige bejegening van 
leraren en de bereikbaarheid van de binnenstad. 
Er wordt een oproep gedaan vooral ook aandacht te besteden aan de 
waterschapsverkiezingen. 
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Besluitenlijst 
Bestuur het bestuur voor de komende periode bestaat uit Ger Rolsma 

voorzitter, Erik Boven penningmeester, Wout Ros secretaris, 
Anne Marie Cannoo algemeen bestuurslid, Marten van der 
Krieke algemeen bestuurslid

Jaarplan 2019 goedgekeurd

Begroting 2019 goedgekeurd
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