Jaarverslag bestuur PvdA afdeling Smallingerland – periode maart 2021 – maart 2022
Het voorgaande jaar verslag over 2020 begon met de zin: “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”. Wie had gedacht dat 2021 weer zo’n bijzonder
jaar zou worden.
Dus hebben we ook dit jaar vrijwel alle bestuursvergaderingen via Zoom gedaan. En ook de twee
ledenvergaderingen hebben we online moeten doen. Lastig, maar ook niet onoverkomelijk. We zijn
er een beetje aan gewend geraakt. Maar we merken toch ook wel dat elkaar fysiek treffen de
voorkeur heeft.
Het bestuur heeft vier wekelijks vergaderd en bestond dit jaar uit:
Bert van der Meulen – voorzitter
Jaap Munniksma – secretaris
Jannigje Dijkstra – penningmeester
Cees Kuipers – lid
Wim Ram – lid,
Vanaf januari 2022 heeft Jan vd Schaaf als kandidaat-bestuurslid de bestuursvergaderingen
bijgewoond.
De belangrijkste onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest:
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
-Op basis van het in 2020 vastgestelde draaiboek een verkiezingsprogramma commissie gestart. Er is
een enquête onder leden gehouden over de inhoud van het verkiezingsprogramma en in september
een ledenbijeenkomst specifiek over het verkiezingsprogramma;
-In de voorjaar ledenvergadering is de wethouders procedure hoe te komen tot de keuze van een
wethouder vastgesteld;
-De Masterclass lokale politiek is in februari 2021 (inderdaad online) gestart. Er waren 9 deelnemers.
- De kandidaatstellingscommissie heeft een conceptkandidatenlijst aan het bestuur aangeboden en is
door het Bestuur ongewijzigd aan de ledenvergadering voorgelegd.
- In de ledenvergadering van ?? november is de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma
vastgesteld.
- De campagne is hierna van start gegaan en is nu volop bezig. Social media wordt steeds belangrijker
bij campagne voeren en dit wordt ook actief door onze kandidaten opgepakt. Maar ook het aloude
campagne voeren met flyeren en verkiezingsmarkt onder het Carillon blijft bestaan.
De landelijke verkiezingen in maart 2021.
De toch wel teleurstellende uitslag van de landelijke verkiezingen is in de voorjaarsvergadering met
de leden besproken.
1 Mei activiteiten.
Alle jubilarissen, 25 jaar en 50 jaar lid van de PvdA, in onze afdeling hebben op 1 mei traditiegetrouw
bezoek van een bestuurslid en/of fractielid gehad. Dit jaar waren het dubbel zoveel, omdat we vorig
jaar dit vanwege de Corona de persoonlijke bezoeken moesten overslaan.
Communicatie naar de leden
De Communicatiewerkgroep verzorgde de communicatie naar de leden middels Nieuwsbrieven en 3x
it Roaske.

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
Bij elke de bestuursvergaderingen was er altijd iemand van de fractie aanwezig. 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 een aantal malen gezamenlijk bij elkaar geweest. Gespreksonderwerp was
hierbij voornamelijk de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de afronding
van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.
En verder…
Het komend jaar zal eerst de raadsverkiezingen centraal staan en daarna de onderhandelingen met
andere partijen. Het bestuur zal dit direct volgen en indien de PvdA kan deelnemen aan College de
leden hierover te consulteren.
Er is het komend jaar weer meer ruimte voor fysieke bijeenkomsten en het bestuur zal dan ook de
draad weer oppakken voor fysieke bestuurs- en ledenbijeenkomsten. We verheugen ons hierop en
hopen dat we het komende jaarverslag niet weer moeten openen met: ”Het was een bijzonder door
Corona bepaald jaar’.

