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JAARPLAN 2020 – 2021: ACTIE, ACTIE, ACTIE! 

VOORWOORD 
De maatschappelijke onvrede, het groeiende populisme, de coronacrisis en #BlackLivesMatter maken 

van 2020 een bijzonder jaar. Deze bijzondere tijd vraagt om actie. Actie om het sociaaldemocratische 

geluid te laten horen. Actie samen met mensen. Actie in praktijk!  

 

Naast de dagelijkse politieke werkelijkheid bieden de voorbereidingen op de Tweede 

Kamerverkiezingen 2021 en op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 kansen voor inhoudelijk debat, 

contact tussen mensen, campagne en actie! Dit actieplan 2020 – 2021 wordt besproken tijdens de 

gewestelijke vergadering.  

 

Door tijdens de gewestelijke vergaderingen de nadruk te leggen op inhoudelijk debat, kan het gewest 

namens de leden invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s. Belangrijke thema’s zoals 

wonen, energie-transitie, bereikbaarheid, milieu en participatie zullen worden geagendeerd. Middels 

voorcongressen kunnen de ideeën omgezet worden in moties en amendementen met instrumenten 

als een digitaal ledenpanel.  

 

In dit actieplan 2020 – 2021 worden ook de financiële begroting, de gebruikelijke taken van een 

gewestelijk bestuur en de taakverdeling behandeld. 
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GEWESTELIJK BESTUUR 

SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 
Het gewestbestuur is als volgt samengesteld: 

 Dico Kuiper: voorzitter (DB) 

 Sytse Koopmans: secretaris en scholingscoördinator (DB) 

 Henk de Jong: penningmeester (DB) 

 Sophia Jeddaoui: fractievolger Waterschap 

 Ersin Bolukbas: algemeen bestuurslid, aandachtsgebied Nieuwe Nederlanders / diversiteit 

 Wim Verhage: algemeen bestuurslid en webmaster 

 Hans Blom: fractievolger Provinciale Staten 

 Bert Veenstra: campagnecoördinator 

 Remco Belonje: algemeen bestuurslid, aandachtsgebied jongeren 

 

De volgende bestuursleden onderhouden contacten met de afdelingsbesturen en onderzoeken waar 

het gewest een bijdrage aan kan leveren: 

 Henk de Jong - Regio Eemland  

o Amersfoort 

o Baarn 

o Bunschoten 

o Leusden 

o Soest 

o Woudenberg 

o Eemnes 

 Ersin Bolukbas - Regio Utrecht 

o Utrecht 

o Zeist 

o De Bilt 

o Bunnik 

o Houten 

o Nieuwegein 

o IJsselstein 

o Vijfheerenlanden 

 Sofia Jeddaoui - Regio West  

o Ronde Venen 

o Lopik 

o Montfoort 

o Oudewater 

o Woerden 

o Stichtse Vecht 

 

 Sytse Koopmans - Regio Zuid-Oost  

o Wijk bij Duurstede 

o Veenendaal 

o Renswoude 

o Rhenen 

o Utrechtse Heuvelrug 

 

 

BESTUURSVERGADERINGEN DIGITAAL 
Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Snelle communicatie verloopt via WhatsApp. Voor de 

uitwisseling van documenten gaan deze gedeeld worden via een gemeenschappelijke Dropbox. Het 

Dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor. Voor specifieke projecten kunnen werkgroepen 

worden samengesteld en ieder bestuurslid werkt zelfstandig aan projecten. 
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GEWESTELIJKE VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN 
Het bestuur organiseert:  

 Drie tot vier gewestelijke vergaderingen per jaar  

 Voorcongressen voorafgaand aan landelijke congressen.  

 Gewestelijke vergaderingen rond een actueel thema in een regio in samenwerking met een 

afdeling. De vergaderingen zijn opgenomen in een jaarkalender. 

 Campagne activiteiten 

 Wij nemen deel aan de Verenigingsraad (Sytse en Bert)  

ONDERLINGE SAMENWERKING TUSSEN PROVINCIALE STATEN EN HOOGHEEMRAADSCHAP 

Afgelopen jaren hebben wij het werk van de staten- en waterschapsfracties meer aan elkaar 

gekoppeld. Zo zijn beide fractievoorzitters bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Ook zijn in het 

bestuur voor beide fracties volgers aangewezen die regelmatig de fractievergaderingen bijwonen.  

 In beide fracties vinden functionerings-/ voortgangsgesprekken plaats tussen de 

fractievoorzitter en de fractieleden. De fractievolger uit het bestuur neemt daaraan deel.  

 De voorzitter van het gewest heeft maandelijkse contacten met de fractievoorzitters. De 

conclusies uit die contacten in het jaar van kandidaatstelling worden, in overleg en met 

goedkeuring van de betrokkenen, in vertrouwen gedeeld met de 

kandidaatstellingscommissies.  

 Er is een jaarlijks breed wateroverleg met de drie waterschapsfracties in het gewest, de 

water woordvoerders binnen de drie provincies en dagelijks bestuurders met 

waterverantwoordelijkheid (allen PvdA).  

 Wij nemen deel aan het landelijk overleg van gewestvoorzitters om op landelijk niveau 

contacten te onderhouden met partijbureau, partijbestuur en andere gewestbesturen.  

EXTERNE COMMUNICATIE 
Voor communicatie met de media ligt de prioriteit bij de fracties. Zij zijn meer in staat op basis van de 

actualiteit media-aandacht te genereren. De website van de fracties en bestuur gewest Utrecht is 

een belangrijk extern communicatiekanaal. Voor de activiteiten en voor de campagnes 

communiceert het gewest actief via alle beschikbare media.  

SCHOLING 
Op het gebied van scholing heeft het gewest een belangrijke rol door de organisatie en uitvoering 

van een Schaper Leergang in 2021. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarbij de regie van opleidingen 

wordt gedelegeerd van het Partijbureau naar de gewesten. 

BEGELEIDEN VAN AFDELINGEN 
Een primair doel van het Gewest is het hulp bieden aan afdelingen, in de brede zin. Dit kan zijn door 

het begeleiden van fusies, maar ook hulp bij bestuurscrises. Het gewest kan als onafhankelijke partij 

een intermediaire of bemiddelende rol spelen. Naast deze min of meer reactieve manier van 

ondersteuning van afdelingen zal ook actief contact onderhouden worden met afdelingen door de 

contactpersonen binnen het bestuur. Het organiseren van gewestelijke bijeenkomsten in 

samenwerking met de afdelingen is hiervan een goed voorbeeld. 
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Om de actieve contacten met de afdeling vanuit het bestuur op een hoger plan te krijgen wordt een 

taakstellend doel gesteld:  

 De contactpersoon van het bestuur zal minimaal twee keer per jaar contact hebben met de 

afdelingen of een bestuurs- of ledenvergadering van de afdeling bijwonen. 

SCOUTING EN BEMENSING 
Een van de faciliterende rollen die het gewest in de vereniging vervult is de scouting. Om dat op te 

zetten is door de gewestelijke vergadering een scoutingsplan vastgesteld en gedelegeerd naar een 

scoutingscommissie. Deze scoutingscommissie heeft eind 2019 aangegeven zich te willen opheffen. 

Het gebrek aan effectiviteit van de werkzaamheden is hiervoor de reden. Het gewestelijk bestuur 

buigt zich komende periode over de nut en noodzaak van scouting op gewestelijk niveau. 

CAMPAGNES EN VERKIEZINGEN 
 Een actiedoel van het Gewest is het initiëren, inspireren, ondersteunen en organiseren van 

campagne activiteiten.  

 Een Provinciaal inzetbare PvdA campagne aanhanger; “Ik ben een aanhanger van de PvdA”, 
bij voorkeur in een huur model waarbij deze per campagnedag wordt gehuurd. 

 
De PvdA slaat als sociaal democratische arbeiderspartij een brug tussen arbeiders en de 

middenklasse. Ook slaat de PvdA een brug tussen de hoger opgeleide en beter verdienende 

Nederlanders die sociaaleconomisch links en sociaal-cultureel progressief zijn en de lager opgeleide 

en minder verdienende Nederlanders, die sociaaleconomisch ook links zijn maar sociaal-cultureel 

behoudend en die zich daarom meer thuis voelen bij Wilders dan bij Asscher. Via acties, in 

campagnes, persoonlijk contact en via verkiezingen zullen we die kloof moeten dichten. In deze 

acties ligt het hart van de vereniging om de maatschappij in beweging te brengen. Het campagneplan 

wordt door de campagneleider in het bestuur uitgewerkt en door het campagneteam uitgevoerd. 

DIVERSITEIT IN GEWESTELIJKE ORGANISATIE 

Wij hechten waarde aan diversiteit in ons partij. Wij realiseren dat integratie nog een inhaalslag te 

maken heeft. PvdA is van oudsher een sociale partij die aandacht en mogelijkheden dient te creëren 

zowel in zijn eigen organisatie alsmede dient uit te dragen als een volkspartij in Nederland. Niet meer 

buitensluiten maar binnen sluiten. Nederland is van ons allemaal. Dat is zeker niet achterhaald gezien 

de achterstand en achterstelling nog een rol speelt in onze samenleving. Alhoewel wij op het goede 

weg zijn, gaat het langzaam en niet van zelf. Er is nog veel te overwinnen. Onze gewestelijke 

organisatie realiseert zich dat concrete stappen hard nodig zijn en wil zich in dit aandachtsgebied 

realistisch profileren in de komende jaren. Dat willen wij in samenspraak doen met onze gewestelijke 

partners, met Migranten Zelf Organisaties en met elk ander ieder die zich in deze wereld positief 

gedraagt. Wij gaan met concrete stappen en met een grote dosis enthousiasme aan de slag om op 

ten duur de gewenste resultaten te bereiken.  
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FINANCIËN 
In 2016 is een activiteitenfonds ingericht voor het financieel ondersteunen van activiteiten die 

georganiseerd worden door afdelingen binnen het gewest Utrecht. Een commissie is ingesteld om 

namens het bestuur van het gewest uitvoering te geven aan het beleid rond het activiteitenfonds. De 

richtlijnen voor toekenning van uitkeringen is in 2017 verder aangescherpt. Het gewest is met de 

penningmeester vertegenwoordigd in de commissie. De commissie rapporteert over haar 

werkzaamheden aan de Gewestelijke Vergadering. 

 

De aangepaste begroting voor 2020 en de begroting 2021 zijn als bijlage opgenomen in het jaarplan. 

ACTIELIJST 
In 2019 is een actielijst opgesteld. Deze zal in de eerstvolgende bestuursvergadering worden 

besproken en aangepast en aangevuld waar nodig.  
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Actielijst PvdA gewest Utrecht (behorende bij het Actieplan 2020 - 2021) 
 

1) Bijdragen aan de vereniging voor de toekomst van de Partij van de Arbeid. 
Het gewestelijk bestuur bespreekt op elke vergadering zaken uit het land die we horen via 
mails, deelname 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 doorontwikkelen van de ideologische beweging die de PvdA is. 
Dit is een landelijke opdracht die de PvdA zich stelt en waaraan we deelnemen. Binnen het 
eerstgenoemde punt is dit een inhoudelijke invulling. 

 
3) Versterken van de Verenigingsraad en de gewestelijke bestuursvertegenwoordiging hierin. 

We stimuleren discussie hierover binnen de verenigingsraad die afgelopen  tijd aandacht aan 
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. 
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 
– Permanente campagne; zeker zijn van… 
Later dit jaar wordt een kennismaking met met partijkantoor gepland over de ondersteunen 
van het gewest bij het vormgeven van deze punten. 

 
    6)  Werven voor nieuwe bestuursleden met aandacht voor vertegenwoordiging door vrouwen 

en jongeren. 
 
    7)  Jaarlijks breed wateroverleg: de drie waterschapsfracties in het gewest, de water 

woordvoerders binnen de drie provincies en dagelijks bestuurders met 
waterverantwoordelijkheid (allen PvdA). 
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    8)  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. 
 
   9)  De website van de fracties en bestuur gewest Utrecht onderhouden en actueel houden. 
 Doorlopende taak. 
 
   10)  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. 
  
   11)  Hulp bieden aan afdelingen, in de brede zin. Dit kan zijn door het begeleiden van fusies, 

maar ook hulp bij bestuurscrises. Onafhankelijke, intermediaire of bemiddelende rol 
spelen.  

 Wordt gedaan vanuit het contact onderhouden met afdelingen, elke afdeling heeft een 
contactpersoon in het bestuur. 

 
   12)  Warm welkom voor alle nieuwe leden en nieuwe bestuursleden 

Ter versterking van het verenigingsleven krijgen alle nieuwe leden en nieuwe bestuursleden 
vanuit het gewest een warm welkom. Hiervoor wordt één bestuurslid verantwoordelijk. 

 


