
Jaarverslag 2013                                                                        Afdeling Emmen

Beste lezer,

Hierbij treft u het jaarverslag aan van het afdelingsbestuur van de afdeling Emmen.

De PvdA afdeling Emmen heeft in 2013 te maken gekregen met een terugloop in het aantal leden. Naast het overlijden 
van een aantal leden hebben ook relatief veel leden bedankt uit onvrede met de landelijke koers van de PvdA. De kern 
van actieve leden en kaderleden is in 2013 echter onverdroten en enthousiast doorgegaan met zijn activiteiten. Daarbij 
hebben we geprobeerd om goed zichtbaar te zijn in de gehele gemeente Emmen. 

Bestuur
In 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Jaap Gernaat – voorzitter
Berry Vos – penningmeester en vice-voorzitter
Paul van der Sluis – secretaris
Sandor Soetevent – o.a. ombudsteam, ledenwerving, social media 
Harrie van der Velde – scouting en vrijwilligers
Lena Vos – campagnecoördinator
Henry de Roo – algemeen lid

Lena Vos is in oktober 2013 gestopt als bestuurslid en heeft het campagnecoördinatorschap overgedragen aan Henry de 
Roo.

Activiteiten
2013 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Het bestuur 
heeft de leden voorgesteld om een programmacommissie en een kandidaatstellingscommissie in te stellen en dat voorstel 
is door de leden geaccepteerd. Beide commissies zijn samengesteld en door de leden geaccordeerd.  

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen is door de apart ingestelde programmacommissie 
voorbereid. Bij de totstandkoming heeft deze commissie geprobeerd om ook bijdragen van leden mee te nemen. 
Daarnaast is het verkiezingsprogramma uitgebreid besproken tijdens de ledenvergadering van 12 december, die speciaal 
hiervoor was georganiseerd. 

Voor het opstellen van de kandidatenlijst heeft de ledenvergadering een kandidaatstellingscommissie ingesteld, bestaande 
uit 5 leden. Omdat veel bestuursleden zich kandidaat hebben gesteld voor de gemeenteraad, was het instellen van een 
dergelijke commissie gewenst. In de commissie zat 1 vertegenwoordiger van het bestuur en de overige 4 leden waren 
onafhankelijk. 

Beide commissies hebben een goed product opgeleverd in de vorm van een uitgebreid verkiezingsprogramma en een 
evenwichtige, goede kandidatenlijst. De leden hebben via een aantal amendementen punten aan het 
verkiezingsprogramma toegevoegd en de kandidatenlijst is, ondanks een aantal voordrachten voor hogere posities van 
bepaalde kandidaten, ongewijzigd vastgesteld.

Voorts hebben het bestuur en de fractie samen een campagnecommissie geformeerd, die is aangevuld met een externe 
vakspecialist.

Naast de activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur de reguliere algemene ledenvergaderingen 
georganiseerd. Ook is er samen met de fractie een themavergadering over het aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en 
jeugdwerkloosheid/ volkshuisvesting en wonen georganiseerd.

Samenwerking met fractie
De samenwerking tussen bestuur en fractie is naar mening van het bestuur goed verlopen. De fractie heeft het bestuur 
goed op de hoogte gehouden van de belangrijkste politieke ontwikkelingen. De geplande functioneringsgesprekken met de 
fractie en wethouder zijn in 2013 gehouden.

Het bestuur heeft geprobeerd om bij zoveel mogelijk fractievergaderingen met ten minste één persoon vertegenwoordigd 
te zijn. Ook is het betrokken bij de werkbezoeken van prominente PvdA’ers aan Emmen die vanuit de fractie werden 
georganiseerd. 

Ook in de permanente campagnecommissie hebben bestuur en fractie goed samengewerkt.

Ten slotte wil het bestuur iedereen die zich in 2013 heeft ingezet voor de PvdA in Emmen hartelijk bedanken voor het 
getoonde enthousiasme en engagement.

Jaap Gernaat Berry Vos
Voorzitter Penningmeester


