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IN DIT NUMMER:
BESTUUR IN CORONATIJD - MONDKAPJES VOOR DE MINIMA - ALV 30 NOVEMBER - EVEN VOORSTELLEN

BESTUUR IN CORONATIJD
Eén keer per maand een bestuursvergadering en om de
zes/zeven weken bijwonen van
de fractievergadering. Dat doe
je minimaal als lid van het bestuur van de afdeling Smallingerland. En dat deden we natuurlijk live, elkaar ontmoeten.
Maar sinds maart, sinds Corona
het land in zijn greep heeft,
doen we dit achter een computerscherm, online dus via MS
teams, Zoom of andere programma’s.
Wat doet dat me je als bestuur.
Is het minder efficiënt, kunnen
we zaken niet doen, is het minder leuk?
Minder efficiënt zou ik niet willen
zeggen, we vergaderen gedisciplineerd, ook online. We gebruiken wel, zuinig als we zijn, voor
de bestuursvergadering een gratis versie van Zoom.
Dit betekent dat we na 40 minuten eruit worden gegooid en een
nieuwe vergadering aanmaken
en inloggen.

- Bert van der Meulen
Klinkt niet efficiënt, maar geeft
wel tijd dan om een kop koffie
te nemen (en sommigen waarschijnlijk een rokertje).
Ook wil weleens een deelnemer technische problemen
hebben en dus tijdelijk niet
aangehaakt zijn. Maar de bestuursvergaderingen gaan
door en er worden besluiten
voorbereid en genomen.
Efficiënter zijn landelijke en
provinciale bijeenkomsten. Je
kan gemakkelijker aansluiten
en je hebt geen reistijd.
Blijven er dingen liggen? Ja
zeker wel. Zo hebben we besloten geen huisbezoek te
doen bij nieuwe leden en bij
onze jubilarissen. Dit jaar drie
leden in onze afdeling die 50!
jaar lid zijn. Dat steekt en is
ronduit jammer.
Maar ook de start van de masterclass lokale politiek hebben
we moeten uitstellen tot vooralsnog januari.
En dan staan de belangrijke
Tweede Kamer verkiezingen
ook voor de deur.

Hoe gaan we campagne voeren
zonder mensen op straat te ontmoeten?
Niet uiteraard een vraag alleen
voor de PvdA. Landelijk worden
wel plannen bedacht om zoveel
mogelijk gebruik te maken van de
social media. Maar of dit werkt?
Is het minder leuk? Mijn antwoord is ronduit ja. Elkaar ontmoeten, een ‘normaal ’gesprek
voeren en elkaar in de ogen kijken is een essentieel onderdeel
van communicatie en sociaal contact.
Voor mij zelf, die de hele dag al
aan het thuiswerken is en dus
naar het computerscherm kijkt en
veel online vergadert, veel van
hetzelfde en dus geen afwisseling. Mensen ontmoeten, op
straat bij campagne voeren, leden en deelnemers aan de masterclass lokale politiek. Het zit er
niet in.
Conclusie: besturen in Coronatijd
gaat door, de sjeu is er wel af,
maar we hopen op betere tijden.
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MONDKAPJES VOOR DE MINIMA
Binnenkort wordt het dragen
van mondkapjes door de regering voor iedereen verplicht
gesteld. Voor het goed naleven
van de regels is het belangrijk
dat de mondkapjes regelmatig
worden vervangen. Dit doet
een extra aanslag op de huishoudbeurs van iedereen.
Vooral voor mensen die rond
het minimuminkomen leven, of
in de schuldsanering zitten,
betekent dit een onvoorziene
kostenpost op hun dagelijkse
budget.

De PvdA Smallingerland maakt
zich hierover zorgen en heeft in
de gemeenteraad van 20 oktober
aan het college gevraagd of de
gemeente bereid is om voor deze
doelgrepen gratis mondkapjes te
verstrekken.
In de beantwoording gaf wethouder Bert Westerink aan positief
tegenover dit voorstel te staan
en te gaan onderzoeken hoe één
en ander gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld in samenwerking met de voedselbank.

Vanuit verschillende afdeling
hebben we positieve reacties
ontvangen over dit initiatief. Ze
hebben de vragen opgevraagd
en deze gesteld in hun eigen gemeente.
Een leuke opsteker in deze tijd!

ALGEMENE NAJAARSVERGADERING - 30 NOVEMBER
In het najaar moet elke afdeling een aantal bestuurlijke zaken regelen, zoals het indienen
van de begroting voor het volgende jaar en het daarbij behorende werkplan.
Normaal gesproken een moment voor contact met de leden en een avond met een verdiepend onderwerp.
Maar ja, op dit moment is alles
anders …
Bovendien dienen de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022 zich aan. De eerste besluiten hierover moeten worden genomen.
Daarom heeft het bestuur besloten om deze bijeenkomst
online te organiseren. Jammer
genoeg niet met een thema,
maar de nodige besluitvorming
kan dan wil doorgang vinden.

Op dit moment bezint het bestuur zich op welke wijze e.e.a.
georganiseerd gaat worden: via
welk online platform, Zoom,
platform van de PvdA ..
Hierover krijgt u rond 17 november via email nadere informatie.
Ook zullen de stukken dan op
onze site
www.pvdasmalingerland.nl geplaatst worden.
We zijn blij dat we (tussentijds)
een nieuw bestuurslid hebben
gevonden. Wim Ram heeft aangegeven dat hij wel zitting wil
nemen in het bestuur. Dit moet
wel bekrachtigd worden.
Wim is geen onbekende in onze
afdeling, maar voor wie hem niet
kent stelt hij zich in deze
Nieuwsbrief voor.

De agenda voor de bijeenkomst
is wel bekend. Deze ziet er als
volgt uit:
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen
stukken
3 Verslag vorige vergadering
4 Werkplan bestuur 2021
5 Begroting 2021
6 Benoeming Kascommissie
7 Verkiezing nieuw bestuurslid–
Wim Ram
8 Gemeenteraadsverkiezingen
2022:
*Besluit over deelname aan de
verkiezingen (uit draaiboek =
voor de vorm)
* Vaststellen draaiboek
* Instellen onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie (hoeft
nog niet op naam)
* Voorstel geen ledenraadpleging over de lijsttrekker
* Procedure Wethouders benoeming
* Aandacht voor masterclass en
scouting
9 Rondvraag

EVEN VOORSTELLEN: WIM RAM
Mijn Naam is Wim Ram. Graag
stel ik me aan u voor. Ik ben
60 jaar en woon in Drachten
sinds 1965. Ben ongehuwd en
heb drie kinderen, waarvan
nog 2 inwonend. Tot medio dit
jaar ben ik werkzaam geweest
als senior teamleider bij
VluchtelingenWerk.
Opgegroeid in een rode familie.
Mijn pake was betrokken bij de
oprichting van de SDAP destijds. Mijn vader was als ondernemer zelfs nog lid van de vak-

bond. Het Vrije Volk, Het Parool,
Vrij Nederland en de VARA gids
las ik graag mee. Mijn eerst single die ik kocht was Rob van de
Meeberg en de Internationale .
Heb me altijd betrokken gevoeld
bij de Pvda.
Als lid van een organisatie wil ik
me waar mogelijk inzetten voor
die organisatie. Zo heb ik me
ook altijd ingezet bij de organisaties waar mijn kinderen actief
waren. Zo ben ik voorzitter geweest van de peuterspeelzalen;

was lid van de diverse ouderraden en of medezeggenschapsraden van de scholen van mijn
kinderen en ben actief geweest
bij de voetbalvereniging Drachten.
In de jaren 90 heb ik reeds een
aantal jaren in het bestuur van
de plaatselijke PvdA ervaring
opgedaan. Graag stel ik me weer
kandidaat om deze functie te
vervullen.

