
 
 
 

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 
 
2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. 
Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden 
in hoeverre de PvdA haar achterstand in de opiniepeilingen (in november 2016: 10 zetels) gaat 
goedmaken. Het conceptverkiezingsprogramma biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Het zal 
meer een zaak zijn van het verwerven van voldoende vertrouwen in de uiteindelijke lijststrekker 
(Diederik Samsom  of Lodewijk Asscher)  
Dat betekent voor de afdeling Leiden, dat wij de campagne natuurlijk fors gaan ondersteunen. We 
hebben de kandidaat lijsttrekkers natuurlijk direct uitgenodigd in Leiden. Op 9 november bezocht 
Diederik Samson onze afdeling. En op dinsdag 29 november zal Lodewijk Asscher zijn kandidatuur bij 
onze afdeling komen toelichten. Vanaf het najaar tot 15 maart 2017 zullen wij actief de PvdA op 
straat en in de media flink promoten. 
We weten uit ervaring, dat het succes bepaald wordt  bij sterke presentaties en debatten van de 
lijststrekker in de media.  In die zin zal onze bijdrage altijd bescheiden zijn. 
 
Op 21 maart 2018 zijn er de gemeenteraadverkiezingen. Natuurlijk voor ons nog veel belangrijker. 
Maar we weten ook dat 80 % van ons succes in Leiden afhankelijk is van de landelijke trend. Dus 
hopen wij op een goed herstel van de PvdA bij de 2e Kamer verkiezingen, zodat wij in 2018 daarvan 
profiteren. 
Neemt niet weg dat wij zelf in Leiden ons eigen profiel sterk willen neerzetten. Wat hebben we 
bereid in de afgelopen 4 jaar, waarbij de PvdA in Leiden weer in het college zat? 
Hebben wij een verschil gemaakt in de wijken? Heeft de PvdA zich voor de mensen, die een extra 
zetje nodig hebben in voldoende mate ingezet? Is het voorzieningen niveau in Leiden voor alle 
mensen toegankelijk? Denk aan de zorg. 
Allemaal punten waarop wij ons kunnen en zullen profileren. 
En dat allemaal gesteund door een nieuwe, fris verkiezingsprogramma 2018-2022 en een 
aansprekende kandidatenlijst met kandidaats raadsleden met een goed profiel. En met natuurlijk een 
ijzersterke lijsttrekker. 
 

 
Eind 2016 zullen er al de nodige activiteiten zijn om onze leden te informeren en te vragen om 
tijdens de campagne periode ons bij te staan op de verschillende evenementen. 
Voor ons in Leiden is het belangrijk wat de PEC in haar tussentijdse evaluatie voor conclusies trekt en 
aanbevelingen doet over het werk van de fractie en van onze wethouder. Op de Algemene 
Ledenvergadering van 14 december 2016 zullen wij het PEC rapport presenteren aan de leden. 
 
We zullen daarnaast in 2017 natuurlijk debatten organiseren; we gaan de straat op om met de kiezer 
het gesprek aan te gaan; we distribueren de posters, flyers en folders. 
 

https://leiden.pvda.nl/


En naast deze campagnes gaat het gewone werk ook gewoon door. Denk aan het ombudswerk, de 
ledenbinding en ledenwerving en actieve communicatie via website en sociale media. Het contact en 
de onderlinge afstemming tussen fractie en bestuur. 
Het contact met regionale afdelingen, Zuid-Holland en Landelijk Bureau. 
 
En dit doen we met een nagenoeg nieuwe bestuur, dat in juni 2016 is aangetreden, met als 
samenstelling: 

- Aloys van Rest ( voorzitter),  
- Koen Lenferink( penningmeester),  
- Simone Pathuis ( secretaris)  
- Ruud Stienissen( Communicatie),  
- Ivakic ( Verenigingsraad),  
- Mees ten Hooven ( Campagnes 
- Vacature: (ombudswerk) 

 
Het is heel fijn te merken, dat er inmiddels zich al diverse leden voor de verschillende werkgroepen 
gemeld hebben. Zonder de ondersteuning vanuit de afdeling zal het ons als bestuur en fractie nooit 
lukken om succesvolle campagnes te voeren. 
Alvast dank aan deze leden en tegelijkertijd een oproep aan u als lid om zich ook bij ons aan te 
sluiten, zodat we met meer mensen nog meer potentiële kiezers kunnen bereiken. 
 
Het bestuur heeft voor 2017  de volgende prioriteiten: 
 
Ledenwerving/ledenbinding plan  
 
Doelstellingen:  

• Het doel van ledenbinding en ledenwerving is natuurlijk zoveel mogelijk leden voor de 
afdeling te winnen en te behouden. Dit willen we om de volgende redenen: 

- het is eenvoudiger en goedkoper om bestaande leden te behouden dan nieuwe 
leden te werven.  

- het aantal leden heeft invloed op het functioneren van de afdeling. Denk hierbij aan 
het aan het aantal beschikbare vrijwilligers en bijvoorbeeld het potentieel aan talent 
dat zich onder de leden kan bevinden.  

- Meer leden betekent meer financiële ruimte voor de afdeling.  
- landelijk is door Hans Spekman ooit de doelstelling geformuleerd om het totale 

ledenbestand van de PvdA naar 100.000 leden te krijgen. Inmiddels heeft hij die 
ambitie naar beneden bijgesteld. Maar wel een goede aanleiding om binnen onze 
afdeling al het mogelijke te doen om binnen Leiden meer leden te werven.  

 
• Leden voelen zich welkom en gezien. Het bestuur laat regelmatig wat van zich horen en er zijn 

leuke inhoudelijke en informele activiteiten voor onze leden.  
• We streven ernaar om nog zichtbaarder te zijn in de stad. Met onze activiteiten treden we waar 

mogelijk naar buiten: ook voor niet-leden moet de PvdA Leiden zichtbaar zijn en ook niet-leden 
zijn bij zoveel mogelijk gelegenheden welkom.  

• Bestuur, fractie en vrijwilligers beseffen dat ledenwerving en binding een concreet doel binnen 
de afdeling is en handelen hiernaar.  

 
Nieuwe Leden voor € 2,= per maand,  a.g.v. de interne lijststrekkersverkiezing 
Ook niet PvdA-leden worden dit jaar voor het eerste in de gelegenheid gesteld om mee te stemmen 
voor onze landelijke lijsttrekker. Dit experiment vraagt ook een scherpe controle van onze afdeling 
op nieuwe leden. Waar i.p.v. 30 dagen stond voor de controle is dat bij deze leden slechts 24 uur. We 
zijn er klaar voor om zoveel mogelijk nieuwe leden in te schrijven. Op dit moment schrijven we 



dagelijks nieuwe PvdA leden in. Wij zijn benieuwd hoeveel leden zich uiteindelijk aanmelden a.g.v. de 
lijsttrekkersverkiezing en of zij dan vervolgens lid blijven. 
 
 
Cadeaulidmaatschappen 
Door het partijbureau zijn honderd cadeaulidmaatschappen voor de afdeling beschikbaar gesteld. 
Met deze kaarten kunnen we geïnteresseerden een jaar lang gratis lid maken van de partij. Bij 
activiteiten waar geïnteresseerde niet leden te verwachten zijn (bijvoorbeeld de El-Cid of bij politieke 
cafés) ligt een stapel klaar, vrijwilligers wijzen serieus geïnteresseerden op deze mogelijkheid.  
 
Activeren vrijwilligers 
In het najaar 2016 gaan we met bestuur en fractie op de fiets. We fietsen dan in duo’s langs zoveel 
mogelijk leden. Enerzijds om gewoon met hen het gesprek aan te gaan. Maar natuurlijk ook met de 
doelstelling, dat zij zich bij een van de activiteiten van de afdeling aansluiten. 
In het voorjaar 2017 zullen we evalueren, of deze werkwijze succesvol is geweest. 
 
Afdelingsborrels nieuwe stijl 
Eens in de twee maanden is er op de laatste maandag van de maand na de fractievergadering een 
borrel. In de overige maanden organiseert de afdeling activiteiten zoals een pubquiz, 
klaverjasavonden etc. Doelgroep zijn vooral actieve leden, maar natuurlijk staat de deur voor 
iedereen open. Aankondiging gebeurt via de website en sociale media.  
 
Activiteiten (ALV en politieke cafés)  
We zijn de partij van de wijken. Naast het canvassen gaan onze activiteiten meer de wijken in. Naast 
de politieke cafés in het centrum proberen we in de Leidse wijken buiten de binnenstad cafés te 
organiseren die aantrekkelijk zijn voor de bewoners van die buurten. We stellen ons als doel om 
zoveel mogelijk buurtbewoners binnen te krijgen, ook als ze niet lid zijn. Via de pers, sociale media en 
gerichte flyeracties in de wijk proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. Leden blijven we via 
de reguliere kanalen uitnodigen voor de alv en politieke cafés. Via een activiteitenkalander worden 
een aantal cafés voor de wijken concreet ingepland. 
En natuurlijk hebben minimaal 2 x in 2017 een Algemene Ledenvergadering. In juni waarin we 
verantwoording afleggen over 2016 en in november/december, waarin het bestuur haar Jaarplan en 
Begroting aan de ALV ter besluitvorming voorlegt. 
 
Masterclasses 
Ook het komende jaar zullen we vanuit het bestuur en in samenwerking met JS weer masterclasses 
organiseren.  De masterclasses zijn een succes gebleken. Interessante sprekers (zoals Ad Melkert in 
september) voor een select publiek. Bij die masterclasses is het de bedoeling dat ongeveer dertig 
mensen zich aanmelden en in gesprek gaan met een gastspreker. Die gastspreker komt spreken over 
een thema waarin hij of zij gespecialiseerd in is. Deelnemers van een masterclass dienen zich aan te 
melden via de mail.  Voor volgend jaar kunnen we kandidaat kamerleden 
 
Activiteiten met de jonge socialisten 
Daarnaast is het onze ambitie om de meeste activiteiten samen met de Jonge Socialisten te 
organiseren. De samenwerking met JS wordt steeds intensiever en dat is goed. We nodigen de Jonge 
Socialisten uit op onze ledenborrels, ze nemen plaats bij onze fractievergaderingen en we nodigen ze 
uit voor onze activiteiten.  
 
Verkiezingscampagnes 
Voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 zal er een apart campagneplan worden 
opgesteld. We zullen een multimediale campagne  organiseren, waarbij naast veel digitale informatie 



uitwisseling er ook  regelmatig debatavonden of politieke cafés worden georganiseerd. Daarnaast 
zullen we veel op straat zijn om het contact met de kiezers te onderhouden.  
 
 
 
Permanente campagne 
In 2017 zal de permanente campagne onverminderd doorgaan, maar meer dan in andere jaren 
aansluiten op de twee verkiezingen in maart 2017 en 2018. In het kader van deze campagne is het de 
bedoeling dat de volgende activiteiten worden georganiseerd: 

Aantal keer Activiteit 

4x Canvassen 

2x Actie voor de voedselbank 

4x Flyeractie in februari/maart 
2017 

2x een debat in februari/maart 
2017 in het kader van de 
Tweede kamer verkiezingen 

2 x een debat in 
november/december 2017 in 
het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen 

Vrije publiciteit generen vanuit 
de evenementen en debatten 

 
Canvassen 
In 2017 zullen wij viermaal langs de deuren gaan in een Leidse wijk om de bewoners te vragen wat er 
speelt in de buurt en vooral ook wat er beter kan. Een canvasactie heeft als doel de zichtbaarheid van 
de PvdA-Leiden te verhogen en de fractie van de nodig input te kunnen voorzien. Maar we zullen er 
niet aan ontkomen om in 2017 het gesprek aan te gaan over het verkiezingsprogramma van de PvdA 
voor de Tweede Kamer.  
 
Inzameling voedselbank 
Na de positieve reacties op de inzameling voor de voedselbank in november 2015 is het de bedoeling 
om dat in ieder geval eenmaal per jaar te herhalen. Deze zullen plaatsvinden in de maanden dat het 
minder aantrekkelijk is om door de kou langs de deuren te gaan om te canvassen (bijvoorbeeld begin 
december en februari). Deze acties zullen niet een uitgesproken ‘PvdA-karakter’ hebben, ze dienen 
vooral om de voedselbank te ondersteunen. Wél zullen er persberichten uitgegeven worden en 
artikelen geschreven worden voor op de website. 
 
Flyeractie 
In het nieuwe jaar gaan we viermaal een flyeractie organiseren om onze successen in een wijk te 
claimen. Dit verhoogt onze zichtbaarheid en de kennis van onze successen. 
 
Evenement 
Om te laten zien dat de PvdA er voor Leiden is, willen wij ook bij Leidse evenementen zichtbaar zijn. 
Voorbeelden hiervoor zijn buurtfeesten of de Leidse marathon. Dit alles dient om onze zichtbaarheid 
te verhogen. 
 
Doelen 

 Verhogen van de zichtbaarheid van de Leidse PvdA 

 Claimen van successen van de Leidse PvdA-fractie 



 Werven van kiezers en leden. 
 
Communicatie 
In 2015 hebben we een enquête gehouden over de communicatie binnen de Leidse afdeling. Uit deze 
enquête zijn een aantal interessante voorstellen gekomen. Dit komt erop neer dat we de digitale 
nieuwsbrief willen uitbreiden met diepgaandere artikelen. Ook willen is de ambitie om de 
nieuwsbrief regelmatiger te versturen. 
Daarnaast heeft het bestuur besloten om te stoppen met de PG in zijn huidige vorm. Het is te 
kostbaar en het effect is beperkt.  
Tevens zullen we onze overige activiteiten actiever communiceren. Denk daarbij aan het 
ombudsteam. Het blijkt noodzakelijk om dit initiatief breed en langdurig onder de aandacht te 
brengen wil het naamsbekendheid krijgen en van meerwaarde kunnen zijn. 
 
Ombudsteam 
In het jaar 2016 is het ombudsteam nieuw leven ingeblazen. Met het ombudsteam proberen we 
mensen, lid of niet, te helpen met verschillende problemen waar ze tegenaan lopen. Problemen die 
betrekking hebben op sociale zaken, zorg, de belasting, et cetera. We proberen daarmee behulpzaam 
te zijn bij de mensen die dat nodig hebben. Een andere kracht van het ombudsteam is dat het een 
signalerende functie heeft. Als het nodig is, is het ombudsteam een geschikt middel om zaken 
politiek te maken. Het blijft echter een grote zorg om een goede, structurele kwalitatieve bezetting 
te hebben van het ombudsteam. Op dit moment is er wederom een vacature en hebben we een 
advertentie geplaatst op de website. Hopelijk komt er enige positieve response vanuit de afdeling. 
 
 
1 mei viering 
Traditioneel zullen we de 1 mei viering in Leiden weer op een leuke en inhoudelijke wijze 
organiseren. Het bestuur is blij met de ondersteuning van de oud socialisten bij de organisatie, zodat 
er altijd een goed programma kon worden samengesteld en er een goed opkomst was. 
In 2016 was JS ook goed vertegenwoordigd op de 1 mei viering. Dus we kunnen in 2017 putten uit de 
goed ervaringen van de afgelopen jaren. 
En natuurlijk zullen we op 1 mei de jubilarissen binnen de PvdA niet vergeten. 
 
 
Begroting 2017 
In de bijlage treft u de begroting 2017. 
In deze begroting is rekening gehouden met de kosten die wij in het voorjaar 2017 zullen maken 
t.b.v. de Tweede Kamer verkiezingen. 
De kosten voor de campagne  rondom de Gemeenteraadsverkiezingen zullen vooral in de begroting 
2018 terugkomen. Maar we houden wel rekening met iets meer activiteiten en vergaderingen a.g.v. 
de vaststelling van het Verkiezingsprogramma en de Kandidatenlijst.  
 


