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Met een groep leden en met de fractie is gebrainstormd over de invulling van de ledenvergadering.  

 

Voorgesteld wordt om tijdens de bestuursvergadering de volgende uitgangspunten te bespreken: 

1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bedoeld voor alle leden van PvdA Amsterdam en in de inhoud 

en vorm moeten zoveel mogelijk leden zich thuis voelen. De sfeer is laagdrempelig en uitnodigend.  

2. Deze eerste ALV van het nieuwe bestuur en na afronding van de periode rond de verkiezingen van 2014 

leent zich voor vernieuwing en experiment: we kunnen nu een nieuwe toon zetten. Geen corvee meer!  

3. Het past bij onze ambitie dat ook sympathisanten, betrokken Amsterdammers en maatschappelijke 

partners zich ook welkom voelen bij een ALV (en een bijdrage kunnen leveren), maar leden zijn de 

primaire doelgroep.  

4. De statutaire verplichtingen ten aanzien van de ALV leven we na: de functie van de ALV staat voorop. 

Besluitvorming over formaliteiten is van belang, maar staat ten dienste van het functioneren van de 

vereniging:  

5. Een gedeeltelijk parallel programma (naast een plenair deel) kan, maar de formele besluitvorming 

verloopt plenair.   

6. De ALV van PvdA Amsterdam gaat over alle onderwerpen die onze leden raken, waarbij (door de aard 

van de afdeling) stedelijke thema’s de boventoon voeren, thema’s vanuit stadsdelen daarop automatisch 

kunnen aansluiten, en landelijke en internationale thema’s niet geschuwd hoeven te worden.  

7. We streven ernaar om de leden in een sturende rol te plaatsen: zij vormen het hoogste orgaan, en 

zetten dus de koers uit. In de vergaderorde moet alles er op gericht zijn om een zo volledig mogelijk 

beeld te krijgen van wat er leeft (‘zwijgende meerderheid’ voorkomen). We willen het kapitaal van de 

vereniging optimaal benutten. 

8. Bestuur/fractie/‘de partij’ krijgt niet automatisch ‘huiswerk’ mee vanuit de leden: de ALV is ook bedoeld 

om leden zelf (en elkaar) te activeren.  

9. Op de agenda en bij stukken zijn we duidelijk over het doel van een bespreking: 

verwachtingenmanagement.  

10. Het past bij een ALV om formele uitspraken te doen (bijvoorbeeld in de vorm van een motie of resolutie) 

- wanneer dat volgt op voldoende beraadslaging.  

11. Gebruik van nieuwe vormen (zoals de PvdApp of tweede scherm) wordt gestimuleerd, omdat het de 

betrokkenheid van leden vergroot. Bovendien kunnen leden zo ook van afstand meedoen. 

12. Discussies mogen met kracht en emotie gevoerd worden, gebaseerd op een basis van respect. 

13. Een ALV is gericht op interactie tussen leden, een uitgebreide bijdrage van één spreker (hoe inspirerend 

of inhoudelijk ook) hoort daar in principe niet bij. Andere avonden lenen zich daar beter voor.   

14. ALV’s hebben ook een sterk sociale functie: er moet ruimte zijn om te netwerken en mensen te 

ontmoeten. 

15. Voor nieuwe leden en gasten moet extra aandacht zijn. 

16. Er kan een muzikaal of cultureel intermezzo worden georganiseerd 

17. We hebben oog voor nazorg: we kunnen aanwezige leden bijvoorbeeld na afloop vragen om te 

evalueren. 


