
Jaarverslag 2017 PvdA Zeeland 
 
Als prioriteiten voor 2017 golden: 

• Het voeren van de campagne voor de 2de Kamerverkiezingen 

• Het intensiveren van debatten binnen het gewest. 

• Het bevorderen van de samenwerking tussen de afdelingen  

 

De 2de kamer verkiezingen: 
 
De 2de Kamerverkiezingen, die op 15 maart werden gehouden, waren een historisch 
dieptepunt voor de PvdA: slechts 9 zetels werden behaald. In Zeeland stemde maar 5.6% 
van de kiesgerechtigden op de PvdA. Landelijk was dat 5.7%. 
 
Door de late lijsttrekkerverkiezing tussen Samson en Asscher werd door de PvdA gekozen 
voor een decentrale campagne: de nadruk kwam te liggen op de persoonlijke campagnes 
van de PvdA kandidaten. In Zeeland waren dat Albert de Vries en Joyce Vermue. De 
campagne van Joyce, die gesteund werd door de Zeeuwse JS, leverde in Zeeland 1200 
voorkeursstemmen op. 
 
Ter voorbereiding van de campagne werd op 28 januari een Zin in Zeeland dag gehouden in 
Terneuzen. Het gewest heeft verder financiële ondersteuning aangeboden aan de twee 
Zeeuwse kandidaten. Joyce heeft daar voor haar campagne gebruik van gemaakt. 
 
Zoals gezegd: de uitslag van de verkiezingen was zeer teleurstellend. Op de gewestelijke 
ledenvergadering van 7  april werd in aanwezigheid van 2de kamerlid Attje Kuiken uitgebreid 
gesproken over de nederlaag. De teneur: door een technocratische aanpak van politieke 
problemen hebben we de steun van onze aanhang verloren. 
 
Debatten: 
 
Op 1 april werd het dertiende Zelandusdebat gehouden in Sluiskil. Onderwerp: het VN 
verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Op het redelijk bezochte debat 
werd ingegaan op de inclusiviteit van onderwijs, sport en cultuur voor gehandicapten. 
 
In reactie op de slechte verkiezingen in maart verscheen van de hand van Stef Depla het 
rapport “Op de Toekomst”. Hierin wordt ingegaan op de oorzaken van de verkiezings-
nederlaag en worden aanbevelingen gedaan voor herstel. Naar aanleiding van dit rapport 
werd op 30 september in Goes een debat gehouden met vertegenwoordigers van 
maatschappelijke groeperingen over “bestaanszekerheid”. Zo werd o.a. met een 
vertegenwoordiger van het Leger des Heils het thema armoedebestrijding besproken. Met 
de Statenfractie werd gedebatteerd hoe de bestaanszekerheid in onze provincie versterkt 
kan worden. 
 
Het bevorderen van de samenwerking tussen de afdelingen: 
 
Een voorbeeld van goede samenwerking tussen afdelingen was de Masterclass Lokale 
Politiek, die voortkwam uit de leergangen Lokale Politiek van de afdelingen op de 
Bevelanden en de afdelingen op Walcheren. De cursus die startte in januari telde 31 
deelnemers. Het geheel werd door het gewest financieel ondersteund 
 
Het overleg tussen de afdelingsvoorzitters in het najaar resulteerde in het voornemen om op 
zoek te gaan naar gezamenlijke speerpunten voor de gemeenteraadscampagne. Op 9 
december werd een poging gedaan de gemeenschappelijke speerpunten te bepalen. Dat 
lukte niet. De discussies gingen vooral over de vraag hoe de campagne te voeren. Dit leidde 



er uiteindelijk toe dat op beperkte schaal gezamenlijk campagne materiaal is in gekocht en 
ruimte voor campagneadvertenties in de Zeeuwse huis-aan-huisbladen. Ok werden 
campagne ideeën uitgewisseld in een WhatsApp groep  
 
Verder: 

• Werd op 8 maart de Internationale vrouwendag gevierd met als thema is ‘100 jaar 
stemrecht voor vrouwen. Het gewest zorgde voor de financiering. 

• Werd op 14 juli een geslaagde barbecue georganiseerd die de Zeeuwse leden in 
staat stelde eens in de informele sfeer met elkaar kennis te maken. 

• Werd begonnen met de voorbereiding van de Provinciale Staten en 
waterschapsverkiezingen 2019. Op de ledenvergadering van 2 december stelde de 
ledenvergadering het draaiboek vast met daarin de procedures om te komen tot de 
kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma. 

• Werd de eerste mei gevierd met een bijeenkomst nabij Sluis. 

• Liep het aantal Zeeuwse leden opnieuw terug. Op 31 december telde het gewest 998 
leden. Op 1 januari waren dat er 1019. 

 
De reguliere activiteiten: 

• Het Gewestelijk bestuur vergaderde negen keer. De vergaderingen werden 
regelmatig bijgewoond door vertegenwoordigers van de Statenfractie, van de 
waterschapfractie en van de JS Zeeland  

• Een vertegenwoordiger van het bestuur woonde de vergaderingen bij van 
Statenfractie en waterschapfractie. 

• Het gewest was vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de verenigingsraad en 
bij het informele overleg van de gewestvoorzitters.  

• Het gewest ondersteunde het Ouderen Platform en de Jonge socialisten. 

• Twee maal kwamen gewestelijk bestuur en afdelingsvoorzitters bijeen voor het 
voorzittersoverleg. Doel van dit overleg is de uitwisseling van ideeën en ervaringen 
met betrekking tot afdelingsactiviteiten, de onderlinge afstemming van activiteiten, en 
overleg over verenigingszaken.  

• Twee maal vond een gewestelijke ledenvergadering plaats. 
 

Het bestuur: 
Het bestuur werd gevormd door Bob van Schuylenburch (voorzitter), Henk Leunk 
(secretaris), Amanda van Hertum (penningmeester) en de leden Cor Sandee, Wim ten Hoor, 
wouterzandbrink en Willem Sanderse. Op 1 september trad Bob terug als voorzitter. 
Sindsdien neemt Henk het voorzitterschap waar. 
 
Voor activiteiten als de Internationale vrouwendag en de Zelandusdebatten kan het bestuur 
rekenen op actieve leden in het gewest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


