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 Resevering Ledenbijeenkomst 27 mei 

 
Beste leden, 

Op 27 mei willen wij een ledenbijeenkomst organiseren met als Thema: 

Hoe houden wij de PvdA vitaal? 
Wij hebben vorig jaar binnen de afdeling op de ledenvergadering gesproken over 
de onvrede binnen PvdA. Dit was in aanwezigheid van een landelijk bestuurslid. 
De inbreng was niet mild maar zeer constructief. 

Nu na twee verkiezingsnederlagen willen we graag weer vooruit kijken.  Wij zijn 
met een aantal jonge mensen bezig een canvas programma op te zetten om ons 
uit de reactieve modus in een actieve modus te krijgen. Geen sinecure zoals u 
zal begrijpen. Wij kunnen uw inbreng daar goed bij gebruiken. Een eerste aanzet 
daartoe leest u verder op in de nieuwsbrief onder het kopje permanente 
campagne. De aftrap is op bovenstaande ledenbijeenkomst die zoals altijd 
openbaar is. 

Wij hebben Hans Spekman verzocht om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn om 
ons te inspireren met een peptalk en ervaringen uit de rest van Nederland. 

Hans is een druk bezet persoon dus laten wij de datum nog afhangen van zijn 
agenda…. Wij hopen dat hij snel reageert. Zo neen, dan is de bijeenkomst op 27 
mei as. Wij brengen jullie z.s.m. op de hoogte. 

 

 

Datum: wordt nog vastgesteld 

Locatie: wordt nog bekend gemaakt 

Voorlopige Agenda: 

1. Aftreden van Aris Blok en verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter Martijn 
Mewe 

2. Vaststelling jaarrekening 
3. pauze 
4. Hans Spekman 
5. Permanente campagne 

 

 

(Neem gerust een vriend of de buren mee.)
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Van de voorzitter Aris Blok 

Beste rode vrienden: 

In bijgaande uitnodiging van de ledenvergadering ziet u dat dit mijn laatste vergadering is die ik 
open als voorzitter van de afdeling. Niet dat ik er geen zin meer in heb. Neen in tegenstelling. Het 
is een min of meer gedwongen keuze voor mijn gezondheid en nieuwe werklocatie. Een chronische 
hoge bloeddruk gecombineerd met een nieuwe langdurige klus in Den haag met ca. 3 uur reistijd 
waren te veel van het goede. Ik draag dus het stokje over. Na 40 jaar affiches plakken, 16 jaar 
gemeenteraad, 3,5 jaar wethouder en 5 jaar afdelingsvoorzitter is het welletjes. Het was 
fantastisch om te doen en ik dank jullie dat ik het mocht doen. 

U ziet ook dat er een opvolger klaar staat om het stokje over te nemen. Ik heb veel vertrouwen in 
Martijn dat hij dit met verve zal oppakken. Dit betekent niet dat het bestuur voltallig is. Wij kunnen 
nog wel wat aanvulling gebruiken. Heeft u nog een paar uurtjes per maand over, meldt u zich dan 
bij mij aan. 

Groet Aris Blok, Afdelingsvoorzitter PvdA afdeling Velsen 

Permanente campagne 

Beste Velsense PvdA-leden, 

Het zijn geen makkelijke tijden voor ons. U zult ook wel eens met gemengde gevoelens volgen wat 
er in Den Haag voor compromissen uitkomen. We zijn het misschien niet altijd eens met onze PvdA: 
het blijft wel ONZE PvdA. 

Een ding is zeker, meer dan ooit moeten de schouders er onder, ook in Velsen. Al te lang praten we 
over een permanente campagne. Het wordt zaak de handen uit de mouwen te steken.  De 
resultaten in Haarlem laten zien dat een zichtbare PvdA betere resultaten behaalt. Een kerngroepje 
bestaande uit Sanne Duin, Norbert Wille en ondergetekende hebben de handschoen opgepakt en 
voor de komende weken een actieplan opgesteld. 

Eerste stap is dat wij als kerngroep aangevuld met Martijn Mewe, alle leden gaan bellen. In dat 
gesprek willen we u een aantal vragen voorleggen: 
- heeft u behoefte naast dit telefonische contact aan een afspraak bij u thuis om over de PvdA te 
praten? 
- bent u bereid om op basis van een onderwerp met ons in gesprek te gaan? Daarbij zijn we met 
name benieuwd naar leden die hetzij persoonlijk hetzij beroepsmatig geconfronteerd worden met 
de gevolgen van bijvoorbeeld het lokaal uitvoeren van de zorg of de zogenaamde participtiewet. 
- bent u daarnaast bereid (naar vermogen) zo af en toe een bijdrage te leveren aan de permanente 
campagne? Wij zullen daarbij zorg dragen voor scholing. We willen namelijk naar een vaste groep 
toe van mensen die hierin iets willen en kunnen betekenen. Dat gaat dan nog maar om een paar 
keer per jaar. 

We kondigen de telefoonronde nu vast aan en de punten die aan bod zullen komen. Zo bent u vast 
in de gelegenheid om zich enigszins voor te bereiden en komt deze wijze van contact zoeken niet 
als een verrassing. 

Wij kijken in ieder geval uit naar uw mening en/of bijdrage. 

De Tuinhuisgroep 

Elke eerste dinsdag van de maand komt de tuinhuisgroep in Buurthuis de Spil bij elkaar. 19.30 uur 
inloop start 20.00 uur. Wie of wat is de tuinhuisgroep? De tuinhuisgroep is een discussietafel van en 
voor lokale PvdA-leden. Dus ook voor U! Er is geen vooropgezette agenda. Die bepalen de 
deelnemers op de avond zelf. Meestal ligt de opkomst rond de 15 leden. Pas op het is wel een 
beetje verslavend. Bent u één keer geweest dan kan u bijna niet meer zonder. Een politieke vriend 
van mij noemt het “Slow Politics” met andere woorden genieten van de politieke discussie. 

Groet Aris Blok 
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De rooie vrouwen 

Rooie Vrouwen, 

Onze afdeling heeft nog altijd een groepje actieve Rooie Vrouwen. Eén keer in de maand, op de 
eerste donderdag, komen we om 10 uur bij elkaar In De Spil. 

Helaas wordt ons groepje steeds kleiner en we zouden het heel prettig vinden, als er nog wat in 
politiek en maatschappij geïnteresseerde vrouwen bij zouden komen! 

Graag tot ziens in De Spil 

Riek Rademaker  


