
 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Leiden dd. 22 maart 2017 

Plaats: Bovenzaal Buddhas, Botermarkt 20, te Leiden 

Afmelding met bericht: Mathijs vd Waard en Christaan vd Griend 

 

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd met als 

opmerking dat bij de mededelingen er even ruimte wordt gemaakt t.a.v. een 

terugblik op de Tweede kamer verkiezingen van 14 maart 2017. 

2. Het verslag van de ALV van 14 december 2016 wordt door de vergadering zonder 

inhoudelijke wijzigingen of tekstuele aanpassingen vastgesteld. 

3. Mededelingen: het bestuur stelt het komend half uur ter beschikking voor informatie 

uitwisseling t.a.v. de verkiezingsuitslag van de Tweede kamer verkiezingen. 

De algemene conclusie was, dat hoewel gerekend op een verlies, niemand had 

gerekend op zo’n grote nederlaag. Van 38 naar 9 zetels is een dramatisch verlies. 

Er zijn naar de mening van sommigen, strategische fouten gemaakt. Zoals de positie 

die de fractievoorzitter innam. Hij positioneerde zichzelf meer als een extra minister 

van het kabinet dan als fractievoorzitter. Daardoor verloor de PvdA veel te veel 

profiel. 

De lijstrekkersverkiezing tussen Asscher en Diederik Samson was ook desastreus. Het 

leverde een groot verlies op door het vertrek van Diederik Samson, en voor Asscher 

was er inmiddels te weinig tijd om zich echt te profileren in de campagne. 

De verdere versnippering in het politieke speelveld heeft ook nog eens extra negatief 

uitgewerkt voor de PvdA. 

Ondanks de grote teleurstelling voelen wij ons in Leiden verbonden om gezamenlijk 

de weg naar boven weer in te slaan. Dat doen we door met veel energie ons straks in 

te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 

 
Vanuit de vergadering werd er om een stevig applaus gevraagd voor de leden die de 

campagne getrokken hebben en voor alle vrijwilligers, die geholpen hebben tijdens 

deze verkiezingscampagne. 

https://leiden.pvda.nl/


 

De voorbereidingen van de 1 mei viering zijn ook weer gestart. Verdere informatie zal 

via de website en via de uitnodigingen de leden bereiken. 

 

4. Jaarrekening 2916. 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2016. We hebben een 

licht verlies geleden, omdat we toch meer kosten gemaakt hebben om via de post de 

leden te informeren, dan begroot. Ook zijn evenementen als de 1 mei viering 

duurder geworden dan begroot. 

De kascommissie: Arjen Liemburg en Jelle Jaspers melden dat zijn de stukken hebben 

doorgewerkt en dat zij geen onjuistheden hebben vastgesteld. 

Daarmee kan de Jaarrekening 2016 worden vastgesteld en wordt de penningmeester 

decharge verleend. 

 

5. Aftreden van Arjen Liemburg als lid van de kascommissie.  Denise Karman wordt als 

nieuw lid  van de kascommissie benoemd. 

6. Benoeming van Arjen Liemburg tot lid van het bestuur van de afdeling Leiden. De 

vergadering gaat akkoord met de voordracht en benoemt hem tot lid van het 

bestuur. 

7. Voorstel bestuur tot benoeming  van de kandidaatstellingscommissie en 

programmacommissie. 

Kandidaatstellingscommissie: 

Kwartiermaker Henny Keereweer geeft een toelichting voor het gevolgde proces. 

Uiteindelijk heeft hij 6 leden voor de kandidaatstellingscommissie gevonden en 

voorgedragen.  

Dat zijn geworden: Sterre van Heemst, Marion van Dongen, Jan Willem Kempers, 

Christiaan vd Griend, Arie de Jong en Henny Keereweer als voorzitter. 

Zij zullen in de komende ALV komen met een profiel voor de fractie, de lijsttrekker en 

de overige kandidaten op de beoogde kandidatenlijst. 

De vergadering stemt in met deze kandidaatstellingscommissie en wenst hen veel 

succes. 

Programmacommissie: 

David van Berlo geeft een toelichting op het gevolgde proces. Uiteindelijk een brede 

groep van leden gevonden om bij te dragen aan het verkiezingsprogramma. De leden 

die voorgedragen worden zijn: 

Abdelhaq Jermoumi (raadslid), Eric van de Haar, Gijs Holla ( fractievoorzitter), 

Marleen Damen (wethouder), Koen Lenferink, Maarten van der Plas, Nick Smit, 

Senna Maatouq, Thijs Kievit, Yvonne Jansen en Davied van Berlo als voorzitter. 

De kandidaten stellen zich voor en de vergadering stemt vervolgens in met de 

voordracht van de programmacommissie en wenst hen veel succes. 

 



8. Voorstel vervolgproces tot gemeenteraadsverkiezingen. 

De voorzitter geeft een toelichting op de planning die bij de stukken was bijgevoegd. 

Het bestuur kreeg nog de suggestie mee om te bezien of de commissies rechtstreeks 

aan de ALV zouden adviseren of toch, zoals in de stukken via het bestuur. 

Na enkele toelichtende woorden van de voorzitters van beide commissies stemt de 

vergadering in met de te volgen procesgang. In de eerstvolgende ALV komen 

verschillende onderwerpen nog terug en kan nog besproken worden of de planning 

nog moet worden bijgesteld. 

 

 

9. Mededelingen vanuit de fractie 

Gijs Holla vertelt het een en ander over de actuele politiek in Leiden.  Er spelen 

weliswaar enkele ingrijpende discussies, maar die komen in de politiek nog terug. 

Denk daarbij aan het verplaatsen van  het  busstation bij Leiden Centraal. 

 

10. Rondvraag 

Daar wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

11. De voorzitter dankt een ieder voor de goede inbreng en sluit de vergadering om  

22:15 uur en nodigt de leden uit voor een drankje aan de bar. 

 


