
 

Algemene Ledenvergadering PvdA Amsterdam 
Locatie: Volkshotel, Wibautstraat 150 in Amsterdam 
Datum: 12 november 2015, 19.30 - 22.15 uur 

Aanwezig: 75 leden. 
 
Opening 
Herman stelt het bestuur voor. 
Eline Bosman is afwezig, zij is hard aan het werk in Den Haag. 
Van de fractie hebben Carolien de Heer, Pia van den Berg, Emre Unver en Maarten Poorter zich afgemeld. 
De Alv zingt voor Tom Leenders en Ester Fabriek die jarig zijn. 
 
Vaststelling agenda 
Iemand iets toe te voegen? 
Herman legt hoe de evaluatie van de alv werkt via de papieren formulieren of de app, die 
leden kunnen downloaden. 
De agenda is vastgesteld. 
 
Vaststelling verslag algemene ledenvergadering 31 maart 2015 
Eline Bosman heeft de notulen opgesteld. Herman loopt de notulen door per pagina. 
Het verslag is vastgesteld. 
 
Actualiteiten uit de politiek en de vereniging 
– Vluchtelingen 
Marjolein Moorman krijgt het woord van de voorzitter. “Het onderwerp houdt ons ongelooflijk bezig in de 
Gemeenteraad. Overal in de wereld is dit een erg indringend onderwerp, daar moeten we oplossingen voor 
vinden. Ik ben trots op Amsterdam dat het goed lukt. Volgens een peiling blijkt dat Amsterdammers positief 
kijken naar de opvang van vluchtelingen, terwijl we in het hele land felle reacties zien. In de Gemeenteraad 
lukt het ons om hier samen aan te werken. Daar ben ik trots op, want dat betekent dat we het niet te politiek 
kunnen maken. We moeten steeds zoeken naar de beste oplossingen en partijen moeten hun politieke 
stokpaardjes dan loslaten. De opvang van de stroom vluchtelinge had het allereerst onze aandacht nodig. 
De mensen die hier komen moeten ergens kunnen slapen, eten krijgen en als zij ziek worden, moeten zij 
geholpen worden. In Zuidoost wordt een grote groep opgevangen, dit is niet makkelijk. De opvang is in 
twee grote gebouwen. Ook in Zuid en in Nieuw-West worden mensen opgevangen.  

Met de voltallige raad hebben we een motie ingediend om deze mensen huisvesting te geven. Politieke 
partijen moesten hun politieke stokpaardjes opgeven. Dit betekent namelijk bijvoorbeeld voor de VVD dat zij 
minder sociale huurwoningen zullen moeten verkopen, want de sociale huur zullen we nodig hebben. Het 
lukt aardig om als Gemeenteraad samen te werken. Het is goed dat we met zijn allen optrekken. We 
moeten ook oog blijven houden op de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in onze stad. Zij moeten ook 
bed bad brood hebben om te leven. De gemeente heeft een zorgplicht voor iedereen, niemand slaapt hier 
op straat.” 
 
Ester Fabriek krijgt het woord vanuit het bestuur. 
Zij vertelt wat er de afgelopen tijd voor vluchtelingen vanuit de vereniging is gedaan. 
Op 28 september is een avond georganiseerd in Pakhuis de Zwijger waar vrijwilligers zich op konden geven 
bij organisaties die met vluchtelingen werken in de stad. Leden hielpen mee vluchtelingen op te vangen op 
Centraal Station bij Refugees Welcome. Leden hebben boodschappen gebracht en eten gekookt bij de 
mensen van Wij zijn hier. Marjolein Moorman en Ester zullen 27 november een dagje meelhelpen bij de 
opvang in Zuidoost. 21 november roepen we leden op zich op te geven op te geven bij Amsterdam Helpt. 
Deze organisatie stelt Amsterdammers in staat vluchtelingen in huis te verwelkomen voor een kopje koffie, 
een fijne maaltijd en een goed gesprek. Leden kunnen altijd contact opnemen met Ester als zij iets willen 
doen. 

Valentijn Nilson: 
“Wij waren op de Appeltjesmarkt en mensen waren bezorgd dat zij hun huisvesting kwijt zouden raken aan 
vluchtelingen. Ik geef daarom mee. reken je niet rijk, Amsterdammers staan niet met open armen te 
wachten, blijf daarom bewoners wijzen op voordelen van opvangen van vluchtelingen.”  



Marjolein Moorman reageert:  
Dat klopt. In Amsterdam wonen ook Amsterdammers die er anders over denken. We moeten altijd kijken 
naar mogelijkheden die niet teveel druk op de woningmarkt zetten. We hebben een motie ingediend om 
gemeentelijk vastgoed te gebruiken voor opvang. Deze is aangenomen. Ook blijven we werken aan 
draagvlak overal in de stad.” 
 
Herman vertelt over alle geplande activiteiten de komende tijd in de stad, ook te vinden op 
amsterdam.pvda.nl/agenda.  
 
Werkplan 2016 
Het werkplan wordt kort toegelicht, het is gebaseerd op het plan dat in maart 2015 is vastgesteld door de 
leden. Niemand in de zaal heeft een vraag of een opmerking. Het werkplan wordt aangenomen. 
 
Begroting 2016 
Adam Sibarani licht de begroting toe. De landelijke afdracht gaat omlaag. Minder leden betekent minder 
geld. We zullen op het geld moeten letten. Meer koffie, minder bier. 2018 moeten we financieel klaar zijn 
voor de campagne. We gaan kijken hoe we goedkoper kunnen werken door meer samen met de afdelingen 
te doen en door creatiever na te denken over hoe we organiseren. Er staat een pot bij de uitgang en een 
pinautomaat in de gang voor donaties. 

Valentijn Nilson:  
Waarom doen we de volgende alv geen doneerbier?  
Adam Sibarani: 
Dat idee gaan we zeker meenemen!  

Adam Sibarani vervolgt: 
De huur van de zaal kan voordeliger. Van alle afdelingen is een inventarisatie van locaties gemaakt. 

Huub Ramler:  
Hoe komt het dat de afdracht in 2014 zo hoog was? Deze verhoging was wegens de verkiezingen. In 2017 
landelijke verkiezingen zou hetzelfde kunnen gebeuren. 

De begroting wordt bij acclamatie aangenomen. 
 
Benoeming kascontrolecommissie 
De kascommissie zit nog in termijn. We zoeken nieuwe mensen voor de alv in april. 
 
Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Twee vacante posities, in overleg met de voorzitters van de kandidaatstellingscommissie is gekozen voor 
aangepaste procedure – zoals aangekondigd via 
de ledenmail. 
– benoeming Ester Fabriek tot secretaris (was: algemeen bestuurslid) 
– benoeming Amel Namane tot algemeen bestuurslid 
– benoeming Ahmed Ali tot algemeen bestuurslid 
Herman interviewt de twee nieuwe leden en zij stellen zich voor. De voltallige vergadering stemt bij 
acclamatie in met de benoemingen. 
Herman bedankt Eline en Jelle voor hun inzet voor het bestuur.  
 
Start ThemaTeams  
Herman neemt het woord. Op de heidag heeft het bestuur terug gekeken van de zomer. De ambities van 
het bestuur waren al zichtbaar in de vereniging geworden. Ook zagen we dat de tijd snel gaat en dat we 
nog meer kunnen doen. 
Er hebben zich veel mensen gemeld die iets willen bijdragen. Door hen een rol te geven kunnen we de 
slagkracht van de vereniging vergroten. Voor de PvdA Amsterdam is het een bijzondere tijd komend jaar 
om te verdiepen en vernieuwen. De fractie heeft alle hulp nodig. Leden kunnen de partij voeden met debat.  

De themateams zitten deels bij de alv in de zaal. Deze worden nu opgenoemd door Herman. De trekker per 
themateam zal kort iets zeggen over de richting van het team. 
 
Tom Leenders: balans in de stad. De arbeidsmarkt is een klassiek thema, ik ben er trots op dat ik het team 
mag trekken. We zullen kijken naar moderne vormen van klassiek socialisme. 



 
Noeri van den Berg: alle Amsterdammers. Het is een mooi klassiek PvdA thema, wij zullen naar de 
tweedeling in de stad kijken, zoals het verschil tussen binnen de ring en buiten. 
  
Toon Geenen: betaalbaar wonen. Mensen maken zich zorgen, kan ik hier nog wonen over 20 jaar? 
We gaan nadenken over hoe we zoveel mogelijk woningen in de stad krijgen en het thema bekend maken 
in Amsterdam. 
 
Jaap Oosterijk: diversiteit. De voordelen die ik heb in het leven, heeft niet iedereen. Dit wil ik agenderen 
voor anderen in de maatschappij. 
 
Sara Ham: Amsterdam wereldstad. Ik ga vooral aan de slag voor de problematiek rond vluchtelingen die er 
spelen. Ik ga hier een praktische invulling aan geven met de teamgenoten. 
 
Mirthe Biemans gezin: hoeksteen van de samenleving. De kinderen die in gezinnen opgroeien zijn de 
toekomst. Ouders hebben het spitsuur van het leven, Het gezin is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling 
en gelijke kansen voor kinderen.  
 
Tim Colijn: onderwijs: Het mooie van de kar trekken, is de waarde van de kar achterop. Vanuit pvda gaan 
we initiatieven in de stad samen brengen. 
 
Wouter Breedt Bruin: democratie. Er hebben maar 50,4 procent gestemd tijdens de verkiezingen terwijl er 
veel politiek lokaal gebeurd. We kunnen de initiatieven overnemen en ervan leren. 
 

Jasper Etten 
Mooi plan, wel erg ambitieus. Gun jezelf wat langer dan 2016. 
 
Jeroen van Berkel 
Jammer dat de teams geen politiek standpunt zullen uitbrengen. Ik hoop dat Marjolein zal oproepen dat wel 
te doen. Altijd goed als we het debat aangaan.  
 
Johan van Schaick 
Wat is het verschil tussen de werkgroepen en de themateams? 
 
Luc Wiering 
Ik mis het thema veiligheid.  
Hiervoor is veel instemming in de zaal. 
Herman: We gaan het thema opnemen tijdens de volgende bestuursvergadering. 
 
Antwoorden door Herman  
Herman deelt Jaspers zorgen, er is veel enthousiasme, de hoge druk is goed voor de resultaten. We gaan 
sowieso evalueren en het is niet in beton gegoten. Gedoe hoort erbij, dat is niet erg. 
 
De werkgroepen hebben we contact mee gehad. De thema’s zijn tijdelijk ipv constant en onderdeel 
van de afdeling advies geven en organiseren. 
 
Marjolein Moorman is het eens met Jeroen van Berkel en wil graag een politiek standpunt van de teams 
horen, voor debat.  
 
Bob Kasselaar 
Het is een heel belangrijk moment nu voor de PvdA Amsterdam. PvdA moet aan de voorkant blijven. 
 
Dennis Boutkan 
In het themateam gezinnen hoop ik dat zij ook naar een modern gezin kijken. 
 
Gesprekken met fractie over inhoudelijke onderwerpen (deelsessies, zie 
hieronder) 
Herman legt uit wat we gaan doen. De fractieleden gaan met leden in gesprek over de volgende 



onderwerpen. 
 
Henk Boldewijn: verkeer. 
Ilham Saadi: maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Dennis Boutkan: project 1012  
Orhan Kayar: ombudsteam.  
Sofyan Mbarki: integratiedebat  
Marjolein Moorman: hoort graag van de aanwezigen. 
 
Rondvraag 
Valentijn Nilson 
We kunnen een huistap met blikjes nemen en frisdrank, want dan kun je afval terugbrengen. 

Afsluiting 


