
 
 
 
 

                                                                                                                   Middelburg, 30.11.2013 

Beste partijgenoten en belangstellenden, 

Als bestuur waren we aangenaam verrast door de hoge opkomst tijdens de algemene 

ledenvergadering (ALV) op maandag 25.11.13. Dat had zeker met de twee belangrijke onderwerpen, 

de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, te maken. Maar ook dan blijft 

het verheugend als één op de vier leden van onze afdeling het belangrijk vindt om daarbij aanwezig 

te zijn, haar / zijn stem te laten horen en uit te brengen. En dat ook nog met een aardige verdeling 

van jongeren en ouderen, vrouwen en mannen. En het resultaat van onze gezamenlijke inzet mag er 

zijn: een uitstekend programma en een prima lijst met kandidaten die dat programma zo goed 

mogelijk willen gaan realiseren. 

Maar naast dat doorslaggevende goede gevoel past ons ook de nodige zelfkritiek over het verloop 

van de vergadering. Door de strakke opzet en leiding is er onvoldoende gelegenheid geboden voor 

discussie, hoor en wederhoor.  Ons voornemen om daar met een algemene beschouwing, 

voorafgaand aan de discussie en besluitvorming per programmaonderdeel en kandidaat, ruimte  

voor te bieden, hebben we helaas niet waargemaakt.  Daardoor was het voor jullie niet mogelijk om 

aan te geven wat men van het voorgestelde programma en de concept lijst in algemene zin vond, 

wat daarin goed of juist niet goed gevonden of  

gemist werd.  Bij het programma werden heel kort 

nog wel een paar onderbelichte of gemiste zaken 

genoemd: ruimtelijke ordening, veiligheid, humaan 

drugsbeleid. Maar er zullen vast meer 

onderwerpen geweest zijn die jullie hadden willen 

bespreken. En bij de kandidatenlijst was de 

onvrede over de vrouw-man verhouding bij de 

eerste zes kandidaten goed voelbaar en ook 

verwacht. Doordat er geen ruimte voor discussie 

geboden werd, bleef een motivering of 

onderbouwing van zowel het voorgestelde programma als de concept kandidatenlijst achterwege.  

Zo had de kandidaatstellingscommissie, ondersteund door het bestuur, graag bij de algemene 

beschouwing  duidelijk gemaakt dat er intensief naar voldoende vrouwelijke kandidaten gezocht is. 

Dat die zoektocht op zich ook succesvol verlopen was, maar vanwege de niet directe beschikbaarheid  

(maar pas op termijn) van betrokkenen tot de voorgestelde lijst  geleid heeft.            

We zullen als bestuur lering trekken uit deze ervaring en bij volgende bijeenkomsten proberen om 

optimaal ruimte te bieden aan onze ledendemocratie, waarin goede inhoudelijke discussie over 

belangrijke onderwerpen juist de basis vormen voor ons wij-gevoel als sociaaldemocratische partij. 

Wat er ook bij ingeschoten is en we langs deze weg nog enigszins recht willen trekken is het uiten 

van onze hartelijke dank aan alle leden die zich ingespannen hebben om een goed programma en 

een prima lijst op te stellen.  Daar is heel veel tijd in gestoken door deze leden. En met succes als je 

ziet dat het resultaat op een enkel onderdeel na gelijk is aan hun voorstellen. Dan heb je het heel 



 
 
 
 
goed gedaan. Hadden we het gevraagd, dan hadden ze daarvoor van jullie ongetwijfeld een heel 

hartelijk applaus gekregen. Bij deze geven we ze die hartelijke dank en jullie applaus alsnog!!! 

Onze  zelfkritiek zien we als een interne verenigingszaak. Nodig om als club er beter van te worden.  

Naar buiten toe kunnen we als PvdA vol vertrouwen ons programma, lijsttrekker en andere 

kandidaten presenteren omdat  een stem op hen en ons programma een stem is voor een sociaal, 

leefbaar en zorgzaam  Middelburg in al haar geledingen en samenlevingsvormen.                                                

En bij die opgave moeten we ze voluit ondersteunen, want samen staan we pas echt sterk.                                           

Als bijlage voegen we - voor wie een e-mail adres  vermeld heeft op de presentielijst - een kort 

concept verslag toe van de ALV van 25.11.2013.                                                                                                                              

Heeft u naar aanleiding van deze bijeenkomst  nog vragen of wilt u er nog iets over kwijt, dan horen 

we dat graag en zullen er op reageren.  

Met hartelijke groeten, namens het afdelingsbestuur,      

Bob van Schuylenburch (voorzitter) &  Jan Janse (secretaris) 

 


