Conceptverslag Algemene Ledenvergadering PvdA
Amsterdam 28 oktober 2020
Notulist: Marloes ten Ham

Opening
Bas Torenvliet opent de digitale vergadering, met 74 aanwezige leden.
Begroting
Penningmeester Nick Schipper presenteert de begroting:.
Tweede Kamer campagne en permanente campagne krijgen speciale aandacht na een vraag
ter verduidelijking. Reden hiervoor is dat de Tweede Kamerverkiezingen uit een en dezelfde
campagne kas komen en deze zodoende op deze manier genoteerd zijn.
Vraag van lid Adam Sibrani: Adam gaat er vanuit dat de afdrachten van politici worden
doorgestuurd naar het verkiezingsfonds van de GR verkiezingen. Nick antwoord at een deel van
deze afdrachten ook naar de permanente campagne en tweede kamerverkiezingen gaat. Nick
spreekt uit het verkiezingsfonds te verhogen en anderzijds de afdrachten van het
campagnefonds. (Allen + vraagsteller Adam akkoord met deze aanpassing)
Begroting wordt ter goedkeuring aangeboden:
Bas stelt voor de begroting per acclamatie aan te nemen. Hier kan de vergadering mee akkoord
gaan.
Bestuurlijk stelsel
De notitie van de werkgroep is vooraf online kenbaar gemaakt:
Werkgroepleden: Arjan, Stephan, Bouwe Olij, Gerben, Ger Rolsma aanwezig.
Ger: aanleiding was verbetering en huidige stelsel te evalueren. Gesprekken met huidige en
eerder bestuursleden plaatsgevonden ter oriëntatie en toetsing van bevindingen Hebben de
basis gevormd voor de huidige notitie. Verbeteringen bevatten de hierna genoemde
bouwstenen met inachtneming dat de democratisch gekozen vertegenwoordigers voldoen en
zijn betrokken bij het gehele proces.
Formule Weesp wordt vaak als inspirerend voorbeeld benoemd. PvdA kan aanjager zijn maar
kunnen niet meer een mogelijke uitkomst dicteren, model op hoofdlijnen beschikken om bij de
GR de aanbevelingen aan te dragen. Bestuur gaat hierna in gesprek met tenminste vier
besturen van coalitiepartners en wil het aankomende bestuur hier graag bij ondersteunen in de
toekomst.
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De ALV stemt in met de notitie.
Vragen aan de werkgroep:
→ Hans Weevers: waardering voor de notitie. De positie van Weesp als voorbeeld ter inspiratie,
echter Ger geeft aan Weesp niet te willen kopiëren maar het model als inspirerend voorbeeld
wil benutten.
→ Jolein Baidenmann: vraag is er ook met tegenstanders van het voorstel gesproken? Waar is
exact naar gekeken om te concluderen dat er voldoende aanleiding is de negatieve kanten te
compenseren met de positieve elementen uit het voorstel. Ger Rolsma beargumenteerd de
overwegingen: zowel voor als tegenstanders zijn bevraagd (bv. in de enquête). Reden hiervan
is dat de WG bestuurlijk stelsel geen geheel nieuw stelsel voor ogen heeft maar verbeteringen
wil aanbrengen, onderscheid voor-en tegenstanders is niet als zodanig benaderd.
→ Natasja van der Geest: positief tegenover het huidige stelsel, fragmentatie van beleid bij
begroting, vraag of hier aan tegemoet gekomen wordt? Vraag: is budgetrecht geen bevordering
van fragmentatie van beleid Ger Rolsma beantwoord namens de werkgroep: maatwerk moet
mogelijk blijven, deels dus gefragmenteerd om aan te sluiten bij lokale wensen maar ook
stadsbreed, oog op dat dit ondersteunt wordt een zinvolle benadering te zijn. Vervolgvraag: in
hoeverre zijn we afhankelijk van de landelijke politiek (Natasja geeft als voorbeeld te kennen dat
VVD een tegenstander is)? Ger Rolsma beantwoord namens de werkgroep: kijken wel naar het
wettelijke kader maar niet naar de landelijke opvattingen. Wel een mogelijkheid om hier na de
verkiezingen invloed op uit te oefenen, in dat geval zou het wel een mogelijkheid zijn het
landelijk te agenderen.
→ Natasja van der Geest: vraag met betrekking tot de buurtbudgetten: zorg om het feit dat deze
in de toekomst grotendeels wegbezuinigd zullen worden. Zorgen over de fragmentatie, zal zich
verder oriënteren op het stuk (ze heeft dat nog niet gedaan en geeft te kennen dit eerst te zullen
doen). Ger Rolsma beantwoord namens de werkgroep: verwijst ook naar de andere
coalitiepartners en een meer democratisch stelsel, wegvallen van de buurtbudgetten kan mooie
initiatieven negatief beïnvloeden.
! Michel Idsinga: blij met reactie van Ger Rolsma n.a.v. vraag van Natasja v/d Geest, ervaart
beperkte ruimte om specifieke plannen tot uitvoering te brengen. Kijkt uit naar mogelijke
verruiming van budgetten om gebiedsgericht te kunnen blijven werken.
Afrondend wordt de Werkgroep bedankt voor de zeer gewaardeerde werkzaamheden (en
oproep aan het nieuwe bestuur om het voort te zetten).
→ Aanvullende vraag aan het nieuwe bestuur om de gesprekken op korte termijn in gang te
zetten (afdelingsbesturen van coalitiepartners gaan met elkaar in gesprek.)

PvdA in Corona-tijd: wat kan wel?
Sara geeft presentatie. Wat kan de vereniging doen om leden betrokken te houden in tijden van
Corona?
→ Ester Fabriek: voorbeelden, laptops voor het onderwijs.
→ Adam: Geeft het advies PvdA en permanente campagne meer te faciliteren als een
ideeënmachine, er was al veel wat betreft het ondersteunen van initiatiefrijke leden. Veel zaken
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waren op een andere manier toch naar verwachting goed inzetbaar. Oude werkgroepen, wonen,
ouderen, veiligheid weer te lanceren en activeren om online, -hybride wanneer dit verantwoord
mogelijk is- weer op te pakken. Ledenpanels kunnen weer inhoudelijk worden voortgezet, juist
in Corona tijd zijn deze zeer praktisch inzetbaar. Buurt Bivaks kunnen eveneens worden
doorgezet. Beste campagnes waren altijd door, o.a. Reinier Tromp met succesvolle brieven
campagne). Youtube PvdA Amsterdam kan geactualiseerd worden waarbij politici (5 jaar
geleden) heel particulier over specifieke thema’s en werkzaamheden vertellen, vergt wel
degelijke inzet digitale middelen. Hybride activiteiten faciliteren van ideeën meer de ruimte
geven.
→ Inbreng Zora Duvnjak -complimenten over de presentatie-. Vraag over het benaderen en
bereiken van nieuwe leden. Wens om een krantje van de PvdA stadsbreed uit te rollen, is er
budget voor? [Nieuwe penningmeester zal hierop terugkomen]
Zora: maakt zich zorgen om het wegvallen van de straatactie en de mogelijkheden om mensen
te inspireren en een aanzet te geven zich bij de partij aan te sluiten. [Wordt onderschreven en
meegenomen bij aankomende activiteiten en permanente campagne.]
→ Inbreng Tanja Jadnanansing: dank en vraag hoe we relevant zijn als PvdA, landelijk en
stedelijk. Ideeën nu vooral online, verlangen om offline te ontmoeten, 1op1 gesprekken op
veilige afstand, geïnspireerd door hybride, voor contact leggen geeft Tanja te kennen het als
essentieel te ervaren en enkel online als te beperkend te ervaren, combinaties gaan het verschil
maken.
Presentatie en installatie nieuwe bestuur
Door commissie voorzitter Adnan Tekin [Marijke, Dig, Coen en Fatima eveneens aanwezig].
Bas Torenvliet introduceert de kandidatencommissie:
1e blok: (Kandidaats) voorzitter, secretaris en penningmeester zullen eerst voorgesteld worden.
Bespreking verloop procedure door Adnan Tekin: 24 juni is het profiel vastgesteld en benaderd
als voorzitter kandidatencommissie, kreeg carte blanche om de commissie samen te stellen.
Verwijzing naar het profiel/ mix tussen oud en nieuw en ook visie op nieuwe leden en de
opdracht de corona tijd en de aankomende uitdagingen hierbij serieus in overweging te nemen.
Twee campagnes op komst: GR o.a. van zeer groot belang, i.c.m. beperkingen hebben sterk
meegewogen bij de beoordelingen en de digitale vaardigheden, offline/ hybride contact ook van
belang maar de huidige situatie is en/of zal leidend zijn. Alle sollicitanten zijn uitgenodigd voor
een gesprek, niemand is op papier afgewezen. Bestuurlijke ervaring, achtergronden,
stadsdelen, windrichtingen ook meegenomen, mooie combinatie aan kennis en ervaringen.
Teleurstellend dat er weinig vrouwelijke kandidaten zich hebben gemeld, weinig kandidaten met
een niet westerse achtergrond hebben zich aangemeld, oproep aan bestuur hier aandacht voor
te vragen bij de volgende kandidaatstelling. Oproepen tot kandideren gedaan bij de leergang en
het Entreetraject.
Toon wordt gepresenteerd als kandidaat voorzitter 2020-2022: opvallende brief, viel zeer
positief op. Ervaring als bestuurder, landelijk, JS,veel energie en erg initiatiefrijk. Erg gegroeid
door de jaren heen, uitdagingen resoneren bij het bestuur, kijk niet alleen maar naar de
komende verkiezingen maar ook lange termijn → 2025. Nadruk op sterke vereniging,
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vrijwilligers, fondsenwerving en kanidaatstelling commissie heeft de indruk dat Toon dit goed in
beeld heeft en goed aan kan.
Penningmeester Thomas Oostlander: ervaring als penningmeester bij de JS, wordt omschreven
als streng maar rechtvaardig, heel scherp dat ideeën ook echt uitgevoerd dienen te worden
binnen de daarvoor geldende kaders.
Gregor Niessen Secretaris: veel ervaring, al lang actief binnen de PvdA en bereid zijn opgedane
werkervaring op vele fronten in te zetten.
Adnan Tekin presenteert ook de andere leden van het bestuur.
2e blok:
benoemd.

Procedure wordt in gang gezet: Alle leden in functie worden door de ALV

Met veel trots worden de nieuwe leden gepresenteerd.
Bas Torenvliet (voorzitter 2018-2020) geeft een prachtige en ontroerende afscheidsspeech!

Afscheid oud bestuur
Bas Torenvliet bedankt het huidige bestuur 2018-2020 per individu.
Marjolein Moorman richt zich tot Bas Torenvliet met dankwoord, reflecteert op afgelopen
bestuursperiode en spreekt haar dank en waardering uit naar Bas Torenvliet in het bijzonder en
het gehele bestuur in het algemeen.
Borrel op Discord (digitaal platform) wordt als mogelijkheid aangeboden om na te praten.
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