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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 525 leden en verder gepubliceerd op de website. 
Er zijn 9 personen aanwezig. 
De aangekondigde gasten Bea de Buisonjé en Simon Abdi waren verhinderd 
door gelijkloop met constituerende vergaderingen voor Provinciale Staten en 
Waterschappen. In plaats daarvan is Alphons Muurlink als gast aanwezig uit de 
afdeling PvdA Amsterdam Noord. 

2. Verslag algemene ledenvergadering 28 november 2018 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd door de aanwezigen. 

3. Wijzigingen in de stadsdeelcommissie 
Lisa van den Boogaard en Julia van Proosdij zijn om persoonlijke redenen met 
pijn in het hart afgetreden als lid van de commissie. Overeenkomstig de uitslagen 
van de verkiezingen zijn zij opgevolgd door Jasja Arian voor stadsdeel Centrum 
Oost en Max Joles voor stadsdeel Centrum West. Wout Ros is toegevoegd aan 
de stadsdeelcommissie PvdA-fractie als duolid (zonder stemrecht). 

4. Jaarrekening 2018 
Penningmeester Erik Boven licht de jaarrekening toe en vermeldt nog dat de 
afdeling financieel gezond is. We kunnen alle kosten zelf dragen en zonder 
bijdrage van de landelijke PvdA. 
Er is in 2018 in goede samenwerking met PvdA Amsterdam ook financieel 
bijgedragen aan de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Wel teren 
we daardoor in op ons vermogen, maar dat is in overeenstemming met het 
centrale PvdA-beleid dat een afdeling geen grote reserves moet aanhouden als 
er elders tekorten zijn. 
De kascommissie heeft geen problemen gevonden in de stukken. 
De aanwezigen keuren de jaarrekening unaniem goed met één onthouding. 
De penningmeester wordt decharge verleend. 

5. Terugblik op de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
De voorzitter kijkt met genoegen terug op de campagne van de onlangs 
gehouden verkiezingen. Er zijn in korte tijd door de leden van PvdA Amsterdam 
Centrum vijf acties uitgevoerd en veel flyers en persoonlijke brieven 
rondgebracht. 
Aandacht wordt gevraagd voor de rol van raamposters en er is nogmaals 
benadrukt dat de zichtbaarheid met de “stand” in de buurten ook buiten 
campagnetijd goed werk kan verrichten. 
Marten van der Krieke presenteert de uitslagen en heeft er gemengde gevoelens 
over: het is meer een meningspeiling over de politiek en politici in het algemeen 
geworden in plaats van een verkiezing op basis van programma’s. 
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De uitslag geeft dan ook een erg gefragmenteerd beeld. De stemmer geeft niet 
aan welke kant het op moet. Marten vraagt de aanwezigen naar hun mening over 
deze uitslag. Uit de zaal komt de opvatting dat het bestuur door de sterke winst 
van nieuwkomer FvD nu gedomineerd zal worden door weinig ervaren politici. 
Ook zou je kunnen zeggen dat op de onderwerpen migratie en klimaat sterke 
polarisatie heeft plaatsgevonden. 
De PvdA laat een beetje herstel zien. Er is zijn meer stemmen vergaard dan bij 
de vorige verkiezingen. In Amsterdam is de PvdA de derde partij. De huidige 
Amsterdamse coalitie heeft stand gehouden. 

6. Ervaringen van Alphons Muurlink 
Alphons heeft een lange PvdA geschiedenis, maar is nog niet gekozen als 
Statenlid in de provincie Noord-Holland. Hij staat als achtste op de lijst terwijl er 
zes zetels zijn vergaard. De PvdA is niet de grootste geworden, dus is het 
afwachten inzake de coalitievorming. Er zijn verkennende gesprekken, maar we 
zijn daarvoor nog niet uitgenodigd. Er is als fractie nog geen concreet plan, maar 
de thema’s woningbouw, bereikbaarheid (spoor, Schiphol) en biodiversiteit gaan 
erg belangrijk worden. 

11. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
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Besluitenlijst 
Jaarrekening 
2018

goedgekeurd
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