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Voorwoord 

 
Het gewestelijk bestuur bestaat op het moment van verschijnen van dit werkplan uit 3 leden.  
 
De fractievoorzitters of hun plaatsvervangers van Provinciale Staten en waterschap Scheldestromen worden 
uitgenodigd voor de vergadering van het gewestelijk bestuur.  
 
Voor ondersteuning van het secretariaat en het notuleren van vergaderingen zorgt Christa Stufkens.  
 
De website van het gewest Zeeland van de PvdA wordt onder verantwoordelijkheid van het gewestelijk bestuur 
beheerd door de medewerker van de Statenfractie Maarten Rossen. Maarten verzorgt ook de communicatie met 
de leden via mailing.  

 
Voor de uitvoering van de activiteiten, zoals beschreven in dit werkplan, kan het gewestelijk bestuur een beroep 
doen op diverse groepen leden zoals de Zelandus redactie, de Scoutingscommissie, de club mensen die de ‘Zin 
in Zeeland’-kaderdagen organiseert en de redactie van Zeeuws Rood. 
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De  prioriteiten voor 2014: 
 

 Het activeren van het gewest. 

 De (voorbereiding op) de verkiezingen in 2014 en 2015. 

 Het bevorderen van de samenhang binnen het gewest. 

 Het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. 
 
De activiteiten voor 2012 en voor de volgende jaren moeten passen binnen het financiële kader voor de periode 
2012-2015. 
 
 
Het activeren van het gewest: 
 

In dit kader passen de in het kader van Zinderend Zeeland gestarte activiteiten als 

 Het houden van 3 of 4 Zelandusdebatten. 

 Het voortzetten van het overleg tussen de afdelingen in de Oosterschelderegio. De opzet van dit overleg 
zal in de loop van het jaar nader worden bezien. 

 
Verder: 

 Een bijeenkomst in het kader van de Internationale vrouwendag op 8 maart 2014 zal organisatorisch en 
financieel worden ondersteund. 

 Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal in de vorm van scholing of in de vorm van de ‘Zin 
in Zeeland’-kaderdagen aandacht besteed worden aan het onderhouden van contacten met de 
samenleving door de nieuw gevormde raadsfracties, en / of aan bijscholing van nieuw gekozen 
raadsleden op basis van hun eerste ervaringen. 

 Ledenwerfactiviteiten worden ondersteund en in het kader van ledenbehoud wordt gekeken naar 
activiteiten die de aantrekkelijkheid van de PvdA als vereniging vergroten. 

 
 
De (voorbereiding op) de verkiezingen in 2014 en 2015: 
 

 Indien nodig en gewenst worden met de afdelingen afspraken gemaakt over ondersteuning en 
coördinatie van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er komt in ieder geval een besloten 
website (Cloud) voor de uitwisseling van campagneplannen.  

    In het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014 wordt een Zelandus 
debat over “Europa” georganiseerd. Met de afdelingen wordt bekeken hoe aangesloten kan worden bij 
de landelijke campagne. 

 Ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 en de Waterschapverkiezingen, 
die op dezelfde dag worden gehouden: 

o Het vaststellen door de gewestelijke ledenvergadering van een draaiboek waarin de 
kandidaatstellingsprocedures en de procedures voor de totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma’s worden vastgelegd. 

o De uitvoering van de in het draaiboek vastgelegde procedures. 
o Het in samenwerking met de afdelingen scouten van geschikte kandidaten door de 

Scoutingscommissie. 
o Voorbereiding van de verkiezingscampagnes. 

 
 
Het bevorderen van de samenhang binnen het gewest: 
 

 Twee maal per jaar een overleg met de voorzitters van alle afdelingen voor het uitwisselen van goede en 
slechte ervaringen aangaande afdelingsactiviteiten en voor het bespreken van onderwerpen waar 
coördinatie tussen gewest en afdelingen, of tussen afdelingen, gewenst is. Tijdens dit overleg zal ook 
aandacht besteed worden aan het veranderen van de partijcultuur, met name wat betreft de opvang van 
nieuwe leden en het vorm geven aan een ‘gezellige vereniging’. 

    De Statenfractie belegt twee maal per jaar regiobijeenkomsten met staten- en raadsleden over 
inhoudelijke onderwerpen. Het gewestelijk bestuur ondersteunt deze bijeenkomsten. 

 Voorbereiding van landelijke congressen met de congresafgevaardigden 

 Regelmatige aanwezigheid gewestelijk bestuursleden bij een afdelingsvergadering. 
.  
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Het uitvoeren van de reguliere taken 

  

 Het opstellen van de begroting voor 2015, binnen het kader van een financieel plan voor de periode 
2012-2015, waarbij rekening gehouden wordt met reserveringen voor de campagnes voor provinciale 
staten, het waterschap, de Tweede Kamer en het Europees parlement. 

 Het opstellen van het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013. 

 Het tenminste tweemaal houden van een gewestelijke ledenvergadering voor het bespreken van 
huishoudelijke zaken als werkplan en begroting, jaarverslagen en jaarrekening, en rapportages van PS- 
en Waterschapsfractie. Wanneer opportuun worden thema’s ontleend de provinciale politiek of aan 
verenigingszaken besproken.  

 Communicatie met de leden en buitenwacht door middel van de website van het gewest 

 Communicatie met de leden middels het digitale blad Zeeuws Rood. 

    Het vertegenwoordigen van het gewest in landelijke overlegvormen, zoals de Verenigingsraad, het 
informeel overleg gewestelijke voorzitters, centrum lokaal bestuur, politieke ledenraad, en congres 

 Het bijwonen van de vergaderingen van de PS-fractie. 

 Het houden van voortgangsgesprekken met de leden van de PS-fractie, met de gedeputeerde en met de 
leden van de waterschapfractie. 

 Indien gewenst: het ondersteunen van afdelingen. 

 Het ondersteunen van de 1-meiviering. 
 
 
Taakverdeling binnen het bestuur 

 
Aty Harwijne   Voorzitter, perscontacten, contacten / voortgangsgesprekken met leden Provinciale 

Staten, hoofdingelanden en Zeeuwse vertegenwoordiger in de Tweede Kamer, 
congres, Scoutingscommissie 

Henk Leunk Secretaris, coördinatie Zelandus redactie en de samenwerking in de 
Oosterschelderegio, contacten / voortgangsgesprekken met leden Provinciale 
Staten en hoofdingelanden. 

Addy Cleven Penningmeester, vertegenwoordiger in de Verenigingsraad. 
  


