Jaarverslag bestuur PvdA afdeling Smallingerland – periode maart 2020 – maart 2021
Het was een bijzonder jaar. Vrijwel direct na de voorjaarsvergadering van 16 maart brak wereldwijd
de coronacrisis uit. Deze heeft in hoge mate de werkzaamheden van het bestuur beïnvloed.
Kwamen we voordien steeds als bestuur bij elkaar, nu moest alles via Zoom afgehandeld worden.
Het beperkte ook de mogelijkheden die wij als bestuur hadden om contact met de leden te
onderhouden, temeer daar alles nieuw voor ons was.
Maar na de onwennige opstartperiode, lukte het om toch elke 4 weken met elkaar in contact te
komen middels telecommunicatie.
Het bestuur bestond dit jaar uit:
Bert van der Meulen – voorzitter
Jaap Munniksma – sectretaris
Jannigje Dijkstra – penningmeester
Cees Kuipers – lid
en sinds 30 november 2020 Wim Ram – lid
De onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest:
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
-Er is een draaiboek gemaakt voor de periode tot maart 2022.
-Met de fractie is gesproken over de procedure om te komen tot de keuze van een wethouder;
Deze is ook op de ALV van 30 november met de leden besproken.
-Samen met Maarten Noordhoff is een Masterclass lokale politiek opgezet. Deze is in februari
(weliswaar online) van start gegaan met 9 deelnemers.
-Er zijn kandidaten gezocht voor de kandidaatsstellingscommissie;
-Voor het opstellen van het verkiezingsprogramma is een begin gemaakt door een commissie. Hierbij
worden ook de leden betrokken middels een enquête.
De landelijke verkiezingen in maart 2021.
Bert van der Meulen is de campagnecoördinator. Als afdeling sluiten we zoveel mogelijk aan bij de
landelijke initiatieven. Deze zullen in hoge mate via de sociale media gaan, maar ook met het flyeren
in wijken is een begin gemaakt.
1 Mei activiteiten.
Jammer genoeg konden de 1 mei activiteiten geen doorgang vinden. In overleg met de jubilarissen is
afgesproken om hier t.z.t. aandacht aan te gaan schenken.
Communicatie naar de leden
De Communicatiewerkgroep verzorgde de communicatie naar de leden middels Nieuwsbrieven en 3x
it Roaske. In een enkel geval werd er een gerichte mailing naar de leden verstuurd (o.a. naar
aanleiding van de discussie over het lijsttrekkerschap van Asscher).
Financiën
De penningmeester hield ons op de hoogte van de financiële situatie. Nu grote vergaderkosten
uitvielen, konden we als afdeling wat extra sparen t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Bestuur – Fractie
Tijdens de bestuursvergaderingen was er altijd iemand van de fractie aanwezig (Dinie Mulder). Zo
werd het bestuur geïnformeerd over de lopende gemeentelijke politieke zaken.

Voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering was er ook altijd een bestuurslid aanwezig bij de
fractievergadering.
Bestuur en fractie zijn twee keer gezamenlijk bij elkaar geweest. Gespreksonderwerp was hierbij de
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Samen met de fractievoorzitter (Anton Pieters) heeft de voorzitter voortgangsgesprekken gevoerd
met de fractieleden en fractievertegenwoordiger.
En verder…
Het komend jaar zal vooral in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Daarnaast zoekt het bestuur naar leden die een actieve rol in de afdeling willen spelen.
Gezien de onzekerheden rond het coronavirus zullen de meeste activiteiten in eerste instantie online
plaats gaan vinden. Maar zodra het mogelijk en verantwoord is wil het bestuur ook de draad weer
oppakken voor fysieke bijeenkomsten.

