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Jaarverslag 2013 PvdA gewest Zeeland 
 
Op 31 december 2013 bestond het Gewestelijk bestuur uit Aty Harwijne (voorzitter), Addy Cleven (penningmeester) 
en Henk Leunk (secretaris). Het bestuur werd ondersteund door Marja Versteeg (consulent) en Christa Stufkens 
(secretariële ondersteuning). Door de reorganisatie van het partijbureau is de functie van regiogebonden consulenten 
komen te vervallen. Op projectmatige basis kan nog steeds een beroep worden gedaan op ondersteuning door de 
consulenten. 
 
Zinderend Zeeland werd Zin in Zeeland 
Eind 2012 werd de stuurgroep Zinderend Zeeland opgeheven. De taak van de stuurgroep was de revitalisering van het 
gewest. 
 
De onder de vlag van Zinderend Zeeland gestarte Zelandus debattenreeks werd voortgezet. Op 25 maart vond het 
zesde debat plaats in Kloetinge. Het onderwerp was de wenselijkheid van wat toen nog een Zeeuwse zorgautoriteit 
heette. Mede door toedoen van de Statenfractie wordt er nu nagedacht over een Zeeuwse zorgregisseur. Het zevende 
debat vond op 1 oktober in Terneuzen plaats en ging over de Zeeuwse arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De debatten 
werden door respectievelijk ruim 100 en ruim 50 mensen bijgewoond. De Zelandusredactie bestaat uit Loes Lievense, 
Henk Soepenberg, Maarten Rossen, Piet de Nooijer en Dick Gelswijk. 
 
In de Oosterschelderegio vonden twee vergaderingen plaats waarin de betrokken afdelingen ervaringen en plannen 
uitwisselden over de voorbereiding  van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De afdeling Kapelle werkt 
samen met Goes wat betreft het ombudswerk. Op de laatste vergadering werd gesproken over de voortzetting van 
het overleg, mede in het licht van de veranderingen van de gemeentelijke taken.  
 
Op 6 april werd de eerste Zin in Zeeland kaderdag gehouden. De dag was gericht op het versterken van de PvdA in 
Zeeland als vereniging in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2014. Op het programma stonden workshops met 
als onderwerp ‘een leuke vereniging’, ‘ledenwerving’ en ‘canvassen’. Ongeveer 45 aanwezigen wisselden in een 
ontspannen sfeer (live muziek, pub quiz) van gedachten. In de workshops produceerden de deelnemers ideeën voor 
een andere partijcultuur: een betere opvang van nieuwe leden, de PvdA als open partij en een gezellige vereniging. 
Deze ideeën zijn in het najaar met de afdelingen gedeeld. In 2014 zal nagegaan worden of de ideeën ook 
daadwerkelijk handen en voeten gekregen hebben. 
 
Op de Zin in Zeelanddag werd de ledenwerffolder geïntroduceerd. Met deze folder konden nieuwe leden worden 
geworven, of kon een cadeaulidmaatschap worden uitgedeeld. Eén en ander zorgde ervoor dat in 2013 het aantal 
Zeeuwse leden van de PvdA steeg van 1176 naar 1231. Vooral de afdeling Goes wist dankzij Ralph van Hertum veel 
nieuwe leden in te schrijven en won de landelijke ledenwervingwedstrijd. Kapelle, Reimerswaal, Vlissingen en 
Middelburg schreven ook veel nieuwe leden in.  
 
De tweede Zin in Zeelanddag op 26 oktober stond in het kader van de voorbereiding van de gemeenteraadscampagne. 
Op de agenda stonden ‘Sociaaldemocratie in de gemeentepolitiek’, ‘Haagse thema’s in de gemeente’, ‘Campagne in 
beeld’ en ‘Samenwerken in de campagne’. Na het ochtendprogramma trokken de 60 deelnemers met Hans Spekman  
de Goes West in voor een canvasactie. 
 
De organisatie van Zin in Zeeland was in handen van Marion Lippens, Frank van Oorschot, Bob van Schuylenburch, 
David Walvis, Maarten Rossen en Ralph van Hertum. 
 
Om de vereniging extra inhoud te geven werd op 19 oktober een busreis naar Den Haag georganiseerd. 56 Leden 
bezochten de gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer. De rondleiding met toelichting op het werk van de Tweede 
Kamerfractie en de werking van de Eerste Kamer was geregeld door Albert de Vries. De deelnemers vonden het een 
geslaagde onderneming. Het aantal aanmeldingen was groter dan het aantal plaatsen in de bus. 
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De reguliere werkzaamheden 
 Het gewestelijk bestuur vergaderde 7 keer. De vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door de 

voorzitter (of plaatsvervanger) van de Statenfractie en die van de Waterschapsfractie 
 In 2013 vonden twee gewestelijke ledenvergaderingen plaats. Op de vergadering van 23 november werd de 

gewestelijk scoutingnotitie vastgesteld.  
 De Zeeuwse PvdA vierde 1 mei met een bijeenkomst in Terneuzen. Voorafgaand aan de viering werd een 

bezoek aan de in aanbouw zijnde tunnel bij Sluiskil gebracht. 
 Onder redactie van Maarten Rossen en Wiert Omta verscheen Zeeuws Rood, het digitale ledenblad drie keer.  
 Aty Harwijne en Henk Leunk wonen om beurten de vergadering van de Statenfractie bij. 
 Aty Harwijne vertegenwoordigde het gewest op het landelijk congres. 
 Addy Cleven vertegenwoordigt het gewest bij de Verenigingsraad en Aty Harwijne bij het informeel overleg 

van de gewestvoorzitters.  
 Tweemaal werd een overleg gevoerd tussen gewest en de afdelingsvoorzitters. Doel van dit overleg is de 

onderlinge afstemming van activiteiten, overleg over verenigingszaken en de uitwisseling van ideeën en 
ervaringen met betrekking tot afdelingsactiviteiten.  

 
 


