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Actielijst PvdA gewest Utrecht (behorende bij het jaarplan 2019) 
 

1) Discussie binnen de vereniging over de toekomst van de partij en de 

consequenties die dit met zich meebrengt. 

Het gewestelijk bestuur bespreekt op elke vergadering zaken uit het land die we 

horen via mails, deelnemen aan de Verenigingsraad en signalen van eerste en 

tweede Kamerleden waarmee we contact onderhouden. Telkens wordt gekeken 

welke zaken daaruit zich lenen voor discussie op de gewestelijke 

ledenvergaderingen. 

 

2) Het opnieuw uitvinden van de ideologische linkse beweging die de PvdA 

is. 

Dit is een landelijke opdracht die de PvdA zich stelt en waaraan we deelnemen. 

Binnen het eerst genoemde punt is dit een inhoudelijke invulling. 

 

3) Herpositionering en professionalisering van de Verenigingsraad waarin 

de gewestelijke voorzitter een belangrijke rol speelt en de leden 

vertegenwoordigt en de verenigingsstructuur onderhoudt. 

We entameneren discussie hierover binnen de verenigingsraad die afgelopen  tijd 

aandacht een dit punt besteed heeft, de discussie is nog niet tot een einde 

gekomen. 

 

4) Met het partijbestuur de richting, profilering en structuur voor de 

vereniging op korte en lange termijn uitwerken. De koers laat zich als 

volgt samenvatten: 

 

We willen een links progressieve actiebeweging zijn die van onderop wordt 

vormgegeven door een nieuwe koers. 

Een vereniging waar ieders stem ertoe doet, waar iedereen zich gewaardeerd 

voelt en waar optimisme, plezier en verbinding de boventoon voeren. 

 

 

Doorlopend punt van aandacht. 

 

5) Concretisering van de volgende hoofdpunten: 

-Profilering als links progressieve actiebeweging 

-Mensen staan centraal 

-Bondgenoten worden gezocht (politiek, maatschappelijke bewegingen) 

-Actie laten zien wanneer we zien dat verandering mogelijk is 

-Leden geven de partij vorm, niet andersom 

-De organisatie en financiën moeten op orde zijn 

-Professionele vrijwilligersorganisatie; vrijwilligers vormen de kern van 

de vereniging 

-Bouwen aan regionale actiecentra 

-Permanente campagne; zeker zijn van… 

In september is een kennismaking met André Plancius gepland, hij gaat vanuit het 

partijkantoor ons gewest ondersteunen bij het vormgeven van deze punten. 

 

    6)  Werven voor nieuwe bestuursleden met aandacht voor 

vertegenwoordiging door vrouwen en jongeren. 

 Dit najaar zal in kaart gebracht worden hoe en waar vandaan we kandidaten aan 

gaan zoeken. 
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6) Versterken van onderlinge samenwerking tussen provinciale staten en 

hoogheemraadschap.  

Bij het samen optrekken in de beide campagnes is her een flink begin mee 

gemaakt, Het gewestelijk bestuur besteedt in elke vergadering aandacht aan 

mogelijkheden om dit punt verder vorm te geven. Punt 8 is daar een van de 

uitwerkingen van. 

 

    8)  Jaarlijks breed wateroverleg: de drie waterschapsfracties in het gewest, 

de water woordvoerders binnen de drie provincies en dagelijks 

bestuurders met waterverantwoordelijkheid (allen PvdA). 

 

    9)  Deelname aan de Verenigingsraad en het landelijk overleg van gewest-

voorzitters om op landelijk niveau contacten te onderhouden met 

partijbureau, partijbestuur en andere gewestbesturen.  

 Doorlopend punt. 

 

   10)  De website van de fracties en bestuur gewest Utrecht onder- en actueel 

houden. 

 Doorlopende taak. 

 

   11)  Activiteiten, zoals gewestelijke bijeenkomsten, in samenwerking met 

afdelingen organiseren. Samenwerking met en activering van afdelingen 

bevorderen. 

 Het eerste gebeurt al een tijd, het tweede doen we waar we kansen zien. 

  

   12)  Hulp bieden aan afdelingen, in de brede zin. Dit kan zijn door het begelei-

den van fusies, maar ook hulp bij bestuurscrises. Onafhankelijke, inter-

mediaire of bemiddelende rol spelen.  

 Wordt gedaan vanuit het contact onderhouden met afdelingen, elke afdeling heeft 

een contactpersoon in het bestuur. 

 


