
Jaarverslag afdelingsbestuur 2012 

Samenwerking met GroenLinks in Progressief Woerden 

Sinds 20 januari 2005 werken de afdelingen Woerden van Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in 
een nieuwe partij met de naam Progressief Woerden (PW). In september 2008 besloten beide partijen 
ook weer gezamenlijk aan de GR2010 te willen deelnemen. 

In februari kwamen de beide besturen bijelkaar om te praten over de planning van de besluitvorming 
inzake de vraag of ook voor de GR2014 onder de vlag van Progressief Woerden samengewerkt zou 
worden. Die vraagstelling is nader uitgewerkt in een enquete die naar leden van PW is verzonden en 
waarvan de resultaten zijn gebruikt voor de meningsvorming van de leden van de PvdA en GL. 

Afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur bestond in de afgelopen periode uit Sjoerd Plantenga (voorzitter), Theo 
Hose.(penningmeester), Marijke Engering-Willems. 

De bestuursleden hebben de taken van de secretaris onder zich verdeeld: roulerend wordt de 
verslaglegging van (bestuurs)vergaderingen afgesproken, Sjoerd doet de ledenadministratie en het 
kontakt met 'Amsterdam'; Theo heeft het archief onder z'n hoede genomen en verzorgt de fiinancien. Het 
opstellen en versturen van brieven e.d. werd op een case by case basis besloten. 

Theo is ook lid en penningmeester van het PW bestuur en vormt zo de linking pin tussen beide besturen. 

Ledenbestand 

Het ledenbestand bleef vrijwel gelijk; In oktober 2011 had de afdeling 143 leden. 

Er waren 2 leden die 50 jaar lid waren en 2 die 25 jaar lid waren per 1 mei 2012. die leden zijn verblijd 
met een speldje en dit actie leidde meestal ook tot een eervolle vermelding (+ foto) op de site van de 
afdeling. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst werd matig bezocht – de sfeer was goed, maar graag hadden we meer leden 
gezien en gesproken. 

Werkbezoek 2e kamerleden 

Op 10 februari werden Tjeerd van Dekken en Jeroen de Lange verwacht voor een bezoek aan de Sluis – 
ze zouden op werkbezoek samen met de PW-fractie, maar de voorbereidingen daarvoor waren 
tevergeefs: op 9 februari in de middag maakten ze beiden bekend door familiaire omstandigheden niet te 
kunnen komen. 

1 mei 

Ook in 2012 is 1 mei niet gevierd. De bijeenkomst op 22 mei is in de plaats daarvan gehouden – maar die 
stond wel vooral in het teken van 99 jaar Sociaal-Democratie in Woerden. Ook hier was de animo van de 
leden maar beperkt: 

99 en 100 jaar Sociaal democratie in Woerden 



De mei bijeenkomst was vooral terugblikken naar de 99 jaar die achter ons lagen en vooruit kijken naar 
het 100jarig jubileum in 2013. Alle namen van wethouders en raadsleden over die periode waren op een 
groot vel met tijdsbalk aangegeven. Door Marijke waren ook enkele oud bestuurders uit de gemeenteraad 
uitgenodigd en Marion Lantzendorffer was van de partij. Martin Bouvee heeft geantwoord niet te kunnen 
komen. De bijeenkomst werd matig bezocht. 

De inhoud van een jubileum uitgave met een 10tal hoofdstukken krijgt vorm en inhoud. Er is kontakt 
gezocht met de SHHV en onderzocht wordt of de uitgave van Heemtijdingen gebruikt kan worden als 
uitgave vehikel. Het enthousiaste jubileumcomite, gevormd door mensen uit de afdeling en geassisteerd 
door Jan van Es, heeft al veel werk verzet. De plannen voor het viering van het “eeuwfeest” worden in 
samenwerking met het bestuur gemaakt. 

 

Congressen (door Jelle Ijpma) 

Op het congres van 21 en 22 januari 2012 in Den Bosch nam de PvdA nieuwe statuten en reglementen 
aan en de resoluties ‘Nieuwe wegen’ (Publieke Sector) en ‘Met het gezicht naar de wereld’ 
(Internationaal). 
Daarnaast vroeg het congres het partijbestuur om gedachten te ontwikkelen over aanpassing van het 
belastingstelsel, over de positie van ons koningshuis en over de partijprocedure voor een 
lijsttrekkersverkiezing. Het was goed om te zien dat de partij buiten verkiezingscampagnes goed bezig is 
met het ontwikkelen van lange termijnvisies. 

Op 20 maart trokken we naar Rotterdam voor het kortste congres dat ik ooit had, twee uur. Spetterend 
afscheid van Job Cohen,die al bij opkomst een minutenlang applaus kreeg. Normaal vind ik zo'n 
applausmachine tenenkrommend, maar dit was hartverwarmend. Waardering voor een toch bepaald niet 
gelukte missie, maar waardering voor de integriteit van een groot man. Daarna Coco Jones, artieste met 
hart en inhoud. En Diederik Samsom zoals we hem de afgelopen maanden hebben leren kennen: 
Inhoudelijk sterk en met een tomeloze energie! 

Ons lid Loes Ypma speelde tot haar schrik een hoofdrol op het PvdA- congres van 30 juni, dat in het 
teken stond van de voorbereidingen voor onverwachte 2e kamer verkiezingen, gepland voor 12 
september. Loes stond 28 op de ontwerp-kandidatenlijst en het PvdA- congres moest die lijst vaststellen. 
Met veel applaus werd Diederik Samsom als eerste gekozen. Daarna werd nummer 2 tot 27 benoemd, 
ook telkens met applaus. Maar een paar leden van de huidige fractie stonden vrij laag op de lijst. Zij 
zouden niet terugkomen als dePvdA het niet beter zou gaan doen bij de kiezers. De partij had 30 
kamerleden, maar in de peilingen kwam ze maar tot 20. Drie kandidaten vonden dat ze te laag op de lijst 
stonden. Sjoera Dikkers (plaats 34) en Tjeerd van Dekken (35) zaten nog maar twee jaar in de Kamer en 
wilden graag door. En in Gelderland vonden ze dat Otwin van Dijk uit Doetinchem (31) in de PvdA - 
fractie moet komen. En precies rond plaats 28, de plaats van nieuwkomer Loes Ypma,ontstond een 
enorme zetelstrijd. Verschillende sprekers pleitten voor de tegenkandidaten. Gelukkig kreeg Loes steun 
van een paar PvdA- afdelingen, vooral uit de regio Utrecht, van de Jonge Socialisten en van PvdA-
voorzitter Hans Spekman. Maar het was spannend! Gelukkig voor Loes: Otwin trok zich terug en Sjoera 
en Tjeerd kregen samen nog geen 25%. Drie kwart van het PvdA-congres wilde Loes op plaats 28. Zij 
was daarmee één van de hoogste nieuwkomers en één van de jongsten op de lijst voor de Kamer,die 
zonder wijzigingen werd vastgesteld. Pas veel later bleek dat de strijd om deze “lage” plaatsen, nog best 
relevant bleek. Opvallend was de roddel, die in de PvdA-fractie na het congres rond ging, dat de PvdA-
afgevaardigde uit Woerden niet op Loes zou hebben gestemd, terwijl het toch best spannend voor haar 
was.  
Het verkiezingsprogramma van de PvdA werd wel op een paar punten door het congres aangepast. De 
leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol werd verhoogd van 16 naar 18. Het collegegeld voor 
technische studies wordt niet afgeschaft, zoals vooral Diederik Samsom graag wilde. Zodra de begroting 
op orde is, moet de ontwikkelingshulp naar 0,8%. De PvdAwil de maximumsnelheid op de autowegen 
weer terugbrengen naar 120 en rond de grote steden blijven de 80 kilometerzones gehandhaafd. 

http://nu.pvda.nl/berichten/2011/10/Kom-naar-het-congres.html


Tenslotte: de PvdA vindt dat waterschappen zelfstandig moeten blijven en niet naar de provincies moeten 
gaan.  

TK-Verkiezing 2012 

Op 3 zaterdagen voorafgaande aan de verkiezingen van 12 spetmber was de PvdA present in Woerden. 
Omdat Loes’ campagne ook gestart was en zij zelf ook een budget had, konden we elkaar versterken en 
aanvullen. 

Naast de aanwezigheid in het centrum hebben we ook een canvasactie in de Schilderswijk gedaan en de 
resultaten daarvan net voor de verkiezingsdag ook weer teruggekoppeld naar de bewoners van de wijk. 

Bij het speelkussen werden er honderden ijsjes uitgedeeld op het marktplein – Torino had speciaal 
“PvdA ijs” gemaakt – en werd een ballonnenwedstrijd gehouden voor de kinderen. Waarschijnlijk omdat 
deelnemers moesten betalen voor de postzegel was de animo daarvoor gering (enkelen wezen op de 
milieubelasting van de ballonnen). Niettemin zijn 3 kinderen verblijd met een atlas (en een foto op de 
site). 

De belangstelling voor de bemensing van de kraam maakte dat we geen presentie hadden in Harmelen 
of de overige kernen – er waren simpelweg geen leden beschikbaar. 

Vergeleken met andere partijen waren we niettemin sterk aanwezig – alleen de laatste zaterdag en de 2 
dagen voor de verkiezingen waren andere partijen (net als de PvdA) zichtbaar. 

 

Samenwerking met GL 

Op 1 oktober was de besluitvorming gepland over de samenwerking met GroenLinks. De keuze was 
tussen 

A) Voortzetting van de samenwerking onder de vlag van Progressief Woerden. 

B) Samenwerking met GroenLinks als lijstverbinding en 

C) Zelfstandig deelnemen aan de GR2014. 

De leden zijn per mail en per brief geïnformeerd over het thema van de vergaderin. Er waren slechts 17 
leden aanwezig. De stemverhouding na uitvoerige discussie was voor A, B en C, resp 9, 7 en 0 (met 1 
onthouding). Uit deze stemming blijkt dat de steun voor de samenwerking ten opzichte van 4 jaar geleden 
fors geslonken is: toen waren de leden unaniem voor de samenwerking en deelneming aan de GR als 
PW. De onvrede zit vooral daarin dat PW te weinig zichtbaar naar buiten treedt en naar de mening van 
verschillende leden het gat, dat de PvdA nu lokaal open laat, te weinig opvult. De samenwerking met GL 
wordt door een groot deel van de leden als wenselijk en waardevol gezien. 

De discussie over de GR2014 binnen GroenLinks (gevoerd na de grote verwarring die in die partij 
ontstond na de verkiezingsnederlaag) leidde tot een duidelijke keuze voor samenwerking met de PvdA. 

In een PW-vergadering op 22 oktober werd dan ook besloten tot de deelname als Progressief Woerden 
aan de de GR2014 en toen zijn de eerste stappen gezet naar het vormen van de verschillende 
commissies die in dat kader nodig zijn. 



Boekenbeurs 

Als gevolg van de kontakten met de SHHV en de aandacht voor de lokale (PvdA) historie werd 
de PvdA gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse SHHV boekenbeurs op 24 november. Na enige 
aarzeling werd besloten mee te doen; Marijke en Theo hebben (naast Frans van Bork en Bas van Noort) 
de PvdA vertegenwoordigd. We hebben geprobeerd daar door de verkoop van boeken geld te winnen 
voor het jubileumfonds maar het resultaat was met Euro 7.50 erg mager. 

Communicatie 

Vooral via de mail is met de leden 'gecommuniceerd', maar evenementen zoals de 
Nieuwjaarsbijeenkomst en de mei bijeenkomst zijn per mail en per brief aangekondigd. 

Wouter van Geene heeft zich ook dit jaar als webmaster verdienstelijk gemaakt. Mieke Veenstra 
verwelkomt telefonisch de nieuwe leden. Zij hebben met Kerst van het bestuur een blijk van waardering 
ontvangen. 

Financien 

We hebben het jaar afgesloten met een afname van het vermogen als gevolg van de campagne voor de 
de TK2012. Voor details daarover wordt verwezen naar het verslag van de penningmeester. 

Maart 2013 

bestuur PvdA afdeling Woerden 

 


