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Ambitie PvdA afdeling Regio Eindhoven  

Begin 2018 start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De peilingen voorspellen een 

fors verlies. Het is alle hens aan dek. Samen met onze leden willen we, ook na de verkiezingen, laten 

waarom een sterke sociaaldemocratische partij, misschien wel juist nu, belangrijk is.  

Laten zien door te doen. Niet door oeverloos te praten, maar door in gedrag en handelen te laten 

zien wat sociaaldemocratie in de dagelijkse praktijk betekent.    

Ook hierbij geldt: ‘samen staan we sterk’. We bouwen aan een levendige PvdA-afdeling Regio 

Eindhoven met meer dan 700 leden. Die samen met andere politieke partijen en niet-leden 

activiteiten organiseert. Inhoudelijk gedreven activiteiten, maar ook gewoon leuke dingen. Een 

afdeling met veel betrokken en actieve leden en niet-leden, die elkaar inspireren en goede ideeën 

uitwisselen.  We willen het onderlinge ‘clubgevoel’ versterken.   

Die ambitie waarmaken is een opgave van alle PvdA-leden. Dit vraagt een actieve bijdrage van 

iedereen. Het nieuwe bestuur doet uiteraard graag mee.  

Naast de statutaire taken en verantwoordelijkheden organiseert het bestuur activiteiten en 

inspireert vanuit de nieuwe samenwerking. Om hier invulling aan te geven adopteren de 

bestuursleden thema’s en zorgen proactief dat dit thema in woord én daad wordt uitgevoerd. 

In dit werkplan worden de activiteiten voor 2018 op hoofdlijnen omschreven. 

Bestuur PvdA Regio Eindhoven. 
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Verkiezingen!  

2018 staat de eerste maanden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit vraagt inzet van 

alle leden van de PvdA. Samen aan de slag om een goed resultaat te boeken.  

 

De PvdA doet in alle gemeenten mee aan de verkiezingen. Per gemeente wordt een 

verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst opgesteld.  

In de begroting 2018 is, per gemeente, geld gereserveerd voor de verkiezingscampagne zodat de 

campagneleiders weten wat er beschikbaar is. Per gemeente wordt een campagneplan gemaakt. 

 

In 2018 kiest het bestuur, naast de verkiezingscampagne, voor 2 aanvullende prioriteiten: de 

permante campagne en de PvdA als vereniging. 
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De permante campagne! 

De kern van de permante campagne ligt uiteraard lokaal. Bij de fracties in de gemeenteraad. Daar 

worden inhoudelijke resultaten geboekt. 

In 2018 wil het bestuur, na de verkiezingscampagne, op een aantal onderdelen inzetten op een 

permanente campagne. De PvdA regio Eindhoven wil er ook zijn als er geen verkiezingen zijn. Die 

permanente campagne kent een 4-tal aandachtsgebieden.  

 

1) Het Ombudsteam (Necla Kocak) 

Het Ombudsteam is een belangrijk verbinding met de samenleving. Signalen over dingen die 

niet goed lopen kunnen zo snel gesignaleerd worden en vertaald worden naar de politiek. 

Afgelopen jaren is er veel tijd en energie geïnvesteerd in de samenwerking van de 

ombudsteams.   

Actie 2018: versterken van de ombudsteams (kennisdeling) en beschikbaarheid van een 

ombudsfunctie in alle gemeenten. Mogelijk is ook hier een ‘fusie’ een oplossing? Hierover 

gaan we met de verschillende ombudsteams in gesprek. 

 

 
 

2) Senioren bulletin (Wim Arts) 

We willen meer oudere kiezers aan de PvdA Regio Eindhoven binden, want veel van de 

kiezers op Ouderenpartijen hebben volgens onze overtuiging ook ooit PvdA gestemd. Veel 

ouderen delen onze idealen, maar hoe betrekken we ze weer bij onze partij?  

Actie 2018: 3 keer per jaar een gezamenlijk seniorenbulletin verspreiden onder alle 6o+ 

leden. In Eindhoven worden reeds 4500 exemplaren deur-aan-deur verspreid. We willen dit 

bulletin ook in de andere gemeenten gaan verspreiden in een oplage van 8.000 exemplaren. 
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3) Jongeren in beeld (Hans Overbeek) 

Bij de laatste verkiezingen bleek pijnlijk hoe weinig jonge mensen op de PvdA hebben 

gestemd. Dat moet veranderen. Actie 2018:  in januari wordt een plan van aanpak 

vastgesteld door het bestuur. Onderdelen zijn: 

- Gezamenlijk met de fracties meer (politieke en maatschappelijke) actie voor 

thema’s die jongeren aanspreken.  

- Gezamenlijk met de fracties andere manieren van communiceren over onze 

idealen en de bereikte resultaten. 

 

 
 

4) Permanente scouting (Mary Fiers) 

Scouting is een belangrijk onderdeel van de permanente campagne. Mensen maken immers 

de politiek. We zijn dus altijd op zoek naar betrokken nieuwe mensen. Niet alleen voor de 

gemeenteraad, maar ook voor allerlei andere (vrijwilligers)functies en -klussen. Dat doen we 

via een op te stellen (actie 2018) scoutingsplan en met een scoutingscommissie. 

 

 

5) Complimentenkaart (Jos Theelen) 

Hoe leuk is het om een compliment te krijgen. Van een lokale politieke partij. Zomaar. Omdat 

je iets bijzonders hebt gedaan. Of al jaren iets bijzonders doet. We willen in 2018 minimaal 

50 complimentenkaarten versturen aan mensen die goed bezig zijn! 
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6) Levendig debat (Johan Dunnewijk) 

Politiek vraagt om levende debatten. De fracties hebben uiteraard het politieke primaat. Het 

bestuur stelt zich verantwoordelijk om in 2018 minimaal 2 debatten te organiseren over een 

bovenlokaal thema.   
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De PvdA als vereniging! 

 

a) Algemene Ledenvergaderingen (Mary Fiers) 

In 2018 organiseren we minimaal 4 Algemene Ledenvergaderingen. Tijdens deze 

vergaderingen nodigen ook externe gasten uit om ons bij te praten over een of meerdere 

thema’s. De data in 2018 zijn: 28 maart, 21 juni, 16 oktober en 13 december. Niet-leden zijn 

nadrukkelijk ook welkom om aan te sluiten. 

 
 

b) Verenigingszaken (Jos Theelen) 

We willen het clubgevoel vergroten. Dat vraagt ook om meer aandacht voor de vereniging. In 

de begroting 2018 is hiervoor budget beschikbaar onder de post ‘ledenbehoud’.  

` Acties 2018:  

- 1x leuk en leerzaam uitje per jaar  

- af en toe leden bellen (met name de leden die we niet vaak zien of horen)

 -  lief en leed (kaartje bij ziekte actieve leden) 

  - aandacht voor de jubilarissen (o.a. 25, 50 en 60 jaar  jaar lid) 

 

                 

 

c) Nieuwe leden (Henk Breukel en Jos Theelen) 

Nieuwe leden heten we van harte welkom:  

- altijd bellen bij aanmelding en uitnodigen voor activiteiten 

- indien gewenst en mogelijk koppelen aan actieve leden (buddy) 

- organiseren bijeenkomst voor nieuwe leden 
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d) Vrouwennetwerk (Necla Kocak) 

Inmiddels een activiteit die helemaal ingeburgerd is. We willen graag meer vrouwen, ook van 

buiten de PvdA, erbij betrekken.  

Actie 2018: We gaan minimaal 2 keer per jaar een leuke informele activiteit organiseren met 

de vrouwen van de afdeling en nodigen nadrukkelijk ook niet-leden uit. In de begroting 2018 

is hiervoor budget beschikbaar onder de post ‘ledenbehoud’.  

 
 

e) Jongerennetwerk binnen de PvdA (Hans Overbeek) 

We willen meer jongeren aan de PvdA binden, want ons leden bestand vergrijst in rap 

tempo. En bij de laatste verkiezingen bleek pijnlijk hoe weinig jonge mensen op de PvdA 

hebben gestemd. Dat moet veranderen.  

Inmiddels zijn de JS-ers bezig met het organiseren van activiteiten. Daar waar nodig 

ondersteunen we met menskracht en/of financiële middelen. Ook willen we met de keuzes 

van onderwerpen voor debatten / activiteiten nadrukkelijk rekening houden met de 

interesses van jongeren. 

 

 
 

 

7) Seniorennetwerk binnen de PvdA (Wim Arts) 

We willen onze senioren leden nadrukkelijk bij de nieuwe afdeling betrekken. In de begroting 

2018 is hiervoor budget beschikbaar onder de post ‘ledenbehoud’. 

Acties 2018:  

- de reeds bestaande maandelijkse koffie-inloop in Eindhoven (eerste dinsdag van 

de maand; 10-12 uur) actief promoten onder alle leden en niet-leden. Zeker voor 

niet leden is dit een laagdrempelige manier om met de PvdA kennis te maken. 

Mogelijk is het een idee om dit soort inlopen ook in andere gemeenten te gaan 

organiseren? 
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f) 1-mei-viering (Henk Breukel)  

Zonder geschiedenis geen toekomst. 

Jaarlijks, ook in 2018, organiseren we gezamenlijk een 1-mei-viering. 

 

 
 

g) Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 (Mary) 

Ontmoeten is belangrijk. Ontmoeten van leden onderling, maar ook met leden van buiten 

onze afdeling en mensen met wie we veel samen werken. Daarom organiseren we op 7 

januari 2018 samen met het gewest Brabant een nieuwjaarsborrel. In de middag. Zet ‘em 

alvast in je agenda. 

 

h) Communicatie (Robert Tops en Mary) 

De communicatie met onze leden en niet-leden is uiteraard van belang. De politieke fracties  

zijn en blijven uiteraard verantwoordelijk voor de communicatie over de politieke activiteiten 

in de verschillende gemeenten. Dit gebeurt via de lokale websites en sociale media. 

Het bestuur van de nieuwe afdeling wil daarnaast actie ondernemen op onderstaande 

communicatiepunten. Deze richt zich vooral op de communicatie aan de leden en 

opiniërende gemeentegrens-overstijgende vraagstukken. 

Acties 2018: 

 -  actueel houden van onze webpagina  

 - de website van de Regio Eindhoven wordt regelmatig voorzien van een 

  opinieartikel van een van onze leden.  

- maandelijkse digitale nieuwsbrief aan alle leden 

 - actieve deelname afdeling aan landelijke PvdA-activiteiten (ledenraad, C50- 

Bijeenkomsten, congressen, ledenraad enzovoort). Ook de contacten met het 

Gewest worden actief onderhouden.   

 


