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Voorwoord
In het jaarverslag kijkt PvdA Amsterdam terug op

Beide zijn te vinden op amsterdam.pvda.nl/jaar-

het verenigingsjaar 2015. De ledenvergadering

verslag2015.

van 22 maart bespreekt het jaarverslag en stelt de
deﬁnitieve versie vast.

Wij wensen u veel leesplezier.

Het jaarverslag over 2015 omvat het liveblog, dat

Bestuur PvdA Amsterdam

sinds de benoeming van het afdelingsbestuur in
november 2014 is bijgehouden met een chronologisch overzicht van alle verenigingsactiviteiten en
dit document, waarin wij op hoofdlijnen terugkijken en verbanden leggen.
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De leden
De meer dan vierduizend leden vormen het hart

voorop in Amsterdam: de betrokkenheid van

van PvdA Amsterdam (eind 2015: 4187 leden). Het

onze leden bij de voorbereidingen van het

ruimte bieden aan de vereniging om invulling te

congres of politieke ledenraden is inmiddels

geven aan onze sociaaldemocratische idealen

vermaard in het land. Voorbereidingsbijeen-

is een belangrijke ambitie. Vele honderden par-

komsten en het digitale ledenpanel (in 2015

tijgenoten zijn actief geweest voor de PvdA in

vernieuwd) geven PvdA’ers de kans om snel

Amsterdam: bij bijeenkomsten, acties, activiteiten,

hun ideeën en meningen mee te geven aan de

campagnes.

vereniging.

De algemene ledenvergaderingen die we organi-

Persoonlijke gesprekken met individuele leden

seerden in maart en november werden levendige

of in kleine groepen voeren we bij actualiteiten,

bijeenkomsten met discussie en ruimte voor leden

of rondom een speciﬁek thema. De bereidheid

om mee te denken met de vereniging en de frac-

van leden om zich in te zetten voor dergelijke

tie. Dankzij het initiatief van de afdeling Centrum

sessies is enorm.

werd in november 2015 gestart met De Rode Werf:

Landelijke PvdA-kopstukken weten Amster-

een maandelijks politiek café. De eerste edities

dam nog altijd goed te vinden en werken

waren succesvol: aansprekende gasten en een

graag mee aan activiteiten.

hoge opkomst.

De historie van de PvdA in Amsterdam houden

Naast de werkgroepen (op het gebied van stede-

we in ere: de Den Uyl-avond in de SSRA was

lijke ontwikkeling, ouderen, zorg/sociaal) zijn we

bijvoorbeeld een succes. We kiezen ook voor

gestart met twaalf ThemaTeams. De leden (zo’n

sociale activiteiten, zoals ledenborrels, thea-

vijf per team) gingen eind 2015 aan de slag om

terbezoek of een Brussel-trip: als vereniging

activiteiten op te zetten rond de thema’s waarover

zijn we vooral ook een sociale club.

ze de vereniging nieuwe inzichten willen bieden.
In de eerste helft van 2016 komt hun inzet tot een
afronding.
Op het gebied van ledendemocratie lopen we

Wat betreft
ledendemocratie
loopt Amsterdam
voorop
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De stad
In de 70 jaren van ons bestaan zijn we als PvdA

ons vast aan het vele dat ons bindt, met erkenning

intensief verbonden met de stad Amsterdam. Als

van de thema’s waarop we ons soms onderschei-

vereniging willen die verbinding in ere houden,

den - op Amsterdams of landelijk niveau.

versterken en zichtbaar maken. Daarom zijn we bij

Er zijn elke dag zoveel bijeenkomsten over onder-

allerlei activiteiten aanwezig geweest, en voeren

werpen in de stad, waar ons sociaal-democrati-

we overleg met vertegenwoordigers van maat-

sche wereldbeeld relevant is. Soms zijn fractie- of

schappelijke organisaties.

bestuurscommissieleden erbij, of afdelingsbe-

De drukbezochte bijeenkomst naar aanleiding

stuursleden, maar ook zoveel ‘gewone’ PvdA-le-

van de vluchtelingenstroom in pakhuis De Zwij-

den laten dan van zich horen. De bijzondere

ger bood aan allerlei burgerinitiatieven de gele-

Burgertop in juni 2015 was een goed voorbeeld.

genheid om zich te presenteren aan potentiële

Op de nieuwe opinie-pagina van onze website

vrijwilligers: een geslaagd resultaat van de inzet

bieden we een platform voor persoonlijke opinies

van zeven PvdA-leden. Bij activiteiten als NL-

of verslagen van bijeenkomsten.

Doet, Bevrijdingsfestival, Gaypride, Stoelenpro-

De Ombudsteams van de afdelingen helpen

ject, Amnesty Schrijfavond en Kwakoe waren we

Amsterdammers met problemen, waarbij we als

paraat. Onder de titel Raam Zkt. Baan bedachten

stedelijk bestuur ondersteunen door vrijwilligers

we met de JS een eigentijdse vorm om vacatures

bijeen te brengen. De afdelingen organiseren

voor jongeren via social media te verspreiden, en

buurtacties, waar we vanuit stedelijk bij aansluiten.

zo aandacht te vragen voor het onderwerp jeugdwerkloosheid.
Bij oﬃciële gelegenheden (zoals Dodenherdenking, herdenking afschaﬃng slavernij, herdenking
Kirstallnacht en Februaristaking) vertegenwoordigen we de Amsterdamse PvdA-vereniging. Als
beweging sloten we ons aan bij gezamenlijke
activiteiten zoals die van het 21 Maart Comité,
de demonstratie tegen asociaal huurbeleid, de
Klimaatparade, de afschaﬃng van het jeugdminimumloon, tegen TTIP of een grote FNV-demonstratie voor goede zorg. We horen zonder twijfel
thuis in de samenwerking met andere progressieve en linkse bewegingen in de stad. Toch verschilt
ons geluid wel eens van die partnerorganisaties,
en moeten we weerstand tegen (soms speciﬁek
‘Haagse’) PvdA-geluiden accepteren. We houden
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De politiek
Dit jaarverslag gaat over de PvdA-vereniging, waar

enigingsactiviteiten en we zien veel succesvolle

onze politieke vertegenwoordigers onderdeel van

voorbeelden daarvan, maar we blijven aandacht

uitmaken. We kijken zeer positief terug op de ma-

vragen voor zichtbaarheid richting leden.

nier waarop we samenwerkten in 2015: allereerst

In 2015 is gestart met de eerste ronde voortgangs-

tussen de stedelijke vereniging en de gemeente-

gesprekken met de fractieleden. Door het afde-

raadsfractie, maar ook met de bestuurscommis-

lingsbestuur is een format opgesteld, waarmee de

sieleden in de stadsdelen.

gesprekken worden gevoerd.

Met de fractie is volop contact over de wijze waar-

In de ledenvergadering van maart 2015 zijn twee

op invulling wordt gegeven aan de oppositierol in

moties besproken en aangenomen over actuele

de gemeenteraad en leden worden uitgenodigd

thema’s. De leden hebben zich solidair verklaard

om hier actief aan bij te dragen. Kennis en inzet

met de protesten tijdens de Maagdenhuisbezet-

van leden wordt gebruikt bij speciﬁeke onderwer-

ting en riepen College van Bestuur, gemeente-

pen. Alhoewel de ThemaTeams vanuit de vereni-

raadsfractie, Tweede Kamerleden en landelijk

ging de opdracht kregen om zich met inhoudelijke

op om eisen in te willigen, medezeggenschap te

thema’s bezig te houden, zijn onze fractieleden

stimuleren en/of een einde te maken aan het ren-

aangehaakt en kunnen zij uitkomsten gebruiken.

dementsdenken. De motie is doorgeleid aan de

Er is veel uitwisseling tussen centrale stad & be-

fractie, Tweede-Kamerlid Mohammed Mohandis

stuurscommissies, ook tijdens een tweewekelijks

en landelijk voorzitter Hans Spekman, die hebben

overleg met de dagelijks bestuurders - waarin

toegelicht hoe zij hiermee om zijn gegaan.

het afdelingsbestuur participeert. De halfjaarlijk-

Een tweede motie richtte zich op de erfpachtplan-

se bijeenkomst zijn vaste bakens geworden. Van

nen van het college: de coalitiepartijen hebben

de fractie verwachten we een actieve rol in ver-

besloten tot het invoeren van eeuwigdurende
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erfpacht in Amsterdam. De leden vroegen om me-

PvdA en GroenLinks, waarin wordt voorgesteld

destanders te vinden in de stad om deze plannen

om gesprekken te voeren over een stelsel dat

van tafel te krijgen en om oﬀensief te werk te gaan

duurzaam is en op breed draagvlak kan rekenen.

in het bestrijden van de erfpachtplannen van het

PvdA-leden zijn hierover geïnformeerd en uitge-

college. Vanuit de fractie zijn alle mogelijkheden

nodigd om in gesprek te gaan met de fractie.

aangegrepen (zowel in vergaderingen van de raad

Rondom veel actuele onderwerpen is er contact

of commissie, bij bijeenkomsten in de stad en in

tussen de fractie en individuele leden. Vermelding

de media) om het PvdA-standpunt ten aanzien

verdient het stevige debat over de voorgenomen

van erfpacht over het voetlicht te brengen. Vanuit

formele samenwerking tussen de gemeente

de vereniging zijn gesprekken aangegaan met di-

Amsterdam met de steden Tel Aviv en Ramallah.

verse maatschappelijke en politieke organisaties,

Gesprekken met betrokken PvdA-leden brachten

maar dat heeft niet geleid tot het brede maat-

aanvullende overwegingen en argumenten in

schappelijke verzet waar werd naar gestreefd. In

beeld. Op verenigingsniveau is er contact met de

2016 wordt deze ambitie voortgezet.

andere politieke partijen in Amsterdam: van links

Een groep PvdA-leden is actief betrokken ge-

tot rechts. De aard van een politieke vereniging,

weest bij de inhoudelijke fractievoorbereiding op

de rol ten opzichte van politiek vertegenwoordi-

de standpuntbepaling ten aanzien collegevoor-

gers en ook het vertrouwen van Amsterdammers

stellen rond dit erfpachtdossier. Begin 2016 heeft

in ons politieke bestel: er is genoeg te bespreken

het geleid tot een open brief van de fracties van

met hen.
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PvdA-partners

De organisatie

De samenwerking met de zeven afdelingen is

Het afdelingsbestuur is in november 2014

goed: we zoeken elkaar op en slaan de handen

benoemd en bestaat uit 9 leden. In de zomer van

vaak ineen. Onze rijke verenigingsstructuur levert

2015 heeft Eline Bosman zich teruggetrokken,

ons veel op, zoals creativiteit, betrokken leden en

vanwege een nieuwe baan. In het najaar van 2015

ontzettend veel kennis van de stad. In de afde-

legde Jelle Menges vanwege een nieuwe studie

lingen heerst veel positieve energie. Tijdens de

ook zijn functie neer. Amel Namane en Ahmed Ali

voorzittersoverleggen stemmen we allerhande

traden in november 2015 aan in het bestuur. De

zaken af, we volgen samen trainingen en twee

onderlinge samenwerking is intensief: gezellig en

keer per jaar organiseren we een dag waarop alle

optimistisch, maar ook scherp en openhartig als

politiek-actieve PvdA’ers samen komen. Natuur-

dat moet.

lijk verschillen de meningen wel eens en ook dat

De introductie van CiviCRM stelde ons in 2015

heeft z’n waarde en past bij de ruimte voor eigen

in staat om onze kennis van onze leden beter te

geluid en maatwerk per stadsdeel. Het is een ple-

gebruiken, ook in samenwerking met de zeven

zier om samen 1 PvdA Amsterdam te vormen.

afdelingen. Ook op ﬁnancieel gebied slaan we de

De Amsterdamse afdeling van de Jonge Socia-

handen steeds vaker ineen. We betalen samen

listen vervult een unieke rol in die samenwerking:

voor activiteiten. In 2016 gaan we nog scherper

heel actief, met eigenzinnige ideeën in inhoud en

letten op onze uitgaven, om ervoor te zorgen dat

vorm. Vertegenwoordigers van de JS zijn nauw

we maximaal sparen voor de campagne van 2018.

betrokken bij onze activiteiten en vaak werken we

(Zie afzonderlijke ﬁnancieel jaarrekening).

samen. Die prettige verbinding willen we in 2016
graag borgen voor de toekomst.
Het gewestelijk bestuur en de bestuurskring Regio Amsterdam zorgen dat we goed aangehaakt
zijn met partijgenoten in de regio: daar spelen
vaak heel andere onderwerpen dan in Amsterdam - maar er zijn veel verbanden te leggen. Met
andere grote PvdA-afdelingen in het land hebben
we formeel (Verenigingsraad) en informeel (etentjes en een werkbezoek aan Rotterdam) contact
gehad.
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Het online live-blog
Het Jaarverslag Liveblog op amsterdam.pvda.nl/jaarverslag2015 focust op het bestuur en de
vereniging en wordt voortdurend bijgehouden en ververst. Hieronder een korte impressie van de maand
december 2015.

•

zondag 20 december: Positief Links is een politieke startup met als missie: progressieve mensen en
ideeën op nieuwe manieren mobiliseren om Nederland te veranderen. We wonen een kickoﬀ bijeenkomst bij.

•

zaterdag 12 december: Met vertegenwoordigers van de Amsterdamse afdelingsbesturen volgen we
een communicatietraining, onder leiding van Johan Vogels.

•

donderdag 10 december: Op het hoofdkantoor van Amnesty schrijven bestuursleden mee tijdens
de schrijfmarathon voor mensen wiens grondrechten worden geschonden. PvdA’ers uit het hele land
deden gedurende de dag mee.

•

donderdag 10 december: Het afdelingsbestuur stelt de jaarplanning voor 2016 vast en evalueert
afgelopen bijeenkomsten. Verder wordt de agenda van de Heidag in januari bepaalt.

•

woensdag 9 december: In het Wilde Westen in Bos & Lommer gaat het politiek café van de afdeling
West over ZZP’ers, waarbij onder meer Tweede Kamerlid Mei Li Vos in discussie gaat.

•

woensdag 9 december: Afgevaardigden bespreken de agenda van het congres in februari en bereiden de vragen voor het ledenpanel voor, die later deze maand aan alle Amsterdamse PvdA’ers
worden voorgelegd.

•

woensdag 9 december: Buurtcommunities in Pakhuis de Zwijger. Er is nu een bestuurlijke nota
Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief. Ervaringen van initiatiefnemers worden gedeeld, Jesse Bos is
er bij.

•

dinsdag 8 december: Vijftig Amsterdamse PvdA’ers gaan met de bus een dag naar Den Haag, op
uitnodiging van Paul Tang. Bekijk hier foto’s en lees een verslag van de dag.

•

maandag 7 december: Politiek café De Rode Werf draait over radicalisering. Gerolf Bouwmeester
(D66) en ons raadslid Sofyan Mbarki spreken over de Amsterdamse aanpak. Ahmed Marcouch, Ineke
Roex en aanwezigen praten over de rol van het salaﬁsme.

•

zondag 6 december: Emcemo en HTIB organiseren een bijeenkomst over haaizaaien, extreem-rechts en de gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten. Sprekers zijn onder meer Yassin
Al Forkani, Rasit Bal, Abdou Menebhi en Naima Ajouaau. Vanuit het afdelingsbestuur zijn we er bij.

•

vrijdag 4 december: Conferentie over vrouwenrechten in Marokko, met o.a. Khadija Arib. Er veranderd wat, maar nog niet snel genoeg, concludeert bestuurslid Jesse Bos die er bij is.

•

dinsdag 1 december: De afgevaardigden van de Amsterdamse afdelingen komen bij elkaar om het
landelijke congres van februari voor te bespreken en de interactie met Amsterdamse leden vorm te
geven.
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Meer liveblog? Kijk op
amsterdam.pvda.nl/jaarverslag2015
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Colofon
Maart 2016 | Het jaarverslag 2015 is een uitgave van het
bestuur van de PvdA Amsterdam.
Foto’s PvdA Amsterdam
www.amsterdam.pvda.nl
facebook.com/pvda.amsterdam
twitter.com/pvda_amsterdam

