
Werkplan 2018 PvdA Zeeland 

 

Voorbereiding Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen 2019 

Het gewestelijk bestuur zal uitvoering geven aan de activiteiten die in het draaiboek worden 

genoemd: 

 De voorbereiding van het concept verkiezingsprogramma 

 De kandidaatstelling voor de Staten en het waterschap 

 Het voorbereiden van de verkiezingscampagne 
 

Het ondersteunen van de campagnes voor de  gemeenteraden 

 Het faciliteren van een Zeeland brede speerpunten campagne met het doel de PvdA 
te profileren, waartoe op het overleg van de Zeeuwse afdelingvoorzitters op 4 
oktober is besloten. 

 Het organiseren van een dag voor de PvdA kandidaten om zich voor te bereiden op 
de campagne. 
 
 

Scholing 

 Na 21 maart wordt nagegaan of er behoefte is aan een (kort) scholingsprogramma 
voor nieuwe PvdA-raadsleden. De leergangen lokale politiek van Walcheren en de 
Bevelanden, en de masterclass lokale politiek vormen de basis van dit programma. 
Dit scholingsprogramma wordt voorbereid voor 21 maart. 

 

De PvdA in Zeeland 

 Na de verkiezingen van 18 maart zal het gewestelijk bestuur nagaan wat er gedaan 
moet worden om te verzekeren dat het linkse geluid in alle delen van Zeeland blijft 
klinken. 

 

Sociale media 
 Om uitvoering te geven aan een aangenomen JS motie over dit onderwerp wordt een 

kleine werkgroep geformeerd om de PvdA politici in Zeeland te ondersteunen. De 
groep gaat na welke sociale media bruikbaar zijn en, verzorgd trainingen en/of 
verspreid gebruiksaanwijzingen, en is beschikbaar om vragen te beantwoorden. De 
werkgroep is dus ondersteunend: de politici zullen zelf voor de “inhoud” moeten 
zorgen. 

 

Ledenbehoud 

 Ter wille van het leden behoud worden 3 of 4 activiteiten van recreatieve en/of 
culturele aard financieel en/of organisatorisch ondersteunt, zoals de 
nieuwjaarsbijeenkomst Walcheren. 

 De resultaten van een Zin in Zeeland dag in 2013 bijeenkomst over (prettige) 
omgangsvormen binnen de partij zullen opnieuw onder de aandacht van de 
afdelingen worden gebracht. 

 Effectieve praktijken aangaande het werven van nieuwe leden worden gedeeld met 
de afdelingen. 

 

 

Debatten: 



 Er zal net als dit jaar wordt gekeken naar gelegenheden of ontwikkelingen die 
aanleiding kunnen zijn voor debat of dialoog. Hiertoe zal onder onderen gekeken 
worden naar de agendering van de politieke ledenraad. Bij voorkeur hebben de 
debatten een openbaar karakter en hebben een wervend karakter. 

 De Zelandus debattenreeks wordt voort gezet. 
 

Reguliere activiteiten: 

 Het ondersteunen van activiteiten van partij geledingen die actief zijn in Zeeland 
zoals de Jonge Socialisten en het Ouderen Netwerk Zeeland. 

 Het onderhouden van contacten met de afdelingen via een contactpersoon. 

 Het opstellen van de begroting 2019 binnen het kader van de financiële lange termijn 
planning t/m 2019, waarbij rekening gehouden wordt met reserveringen voor de 
verkiezingen van de Staten, het waterschap, 2de Kamer en Europees parlement 

 Het opstellen van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017. 

 Het tenminste 2 maal houden van een gewestelijke ledenvergadering. 

 Communicatie met leden en de buitenwacht middels de website van het gewest. 

 Communicatie met de leden middels de Zeeuwse ledenbrief. 

 Het vertegenwoordigen van het gewest op landelijk niveau: verenigingsraad, 
informeel overleg gewestelijke voorzitters, centrum lokaal bestuur, politieke 
ledenraad en congres. 

 Het twee maal per jaar houden van 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.  

 Het bijwonen van de vergaderingen van de Statenfractie. 

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

 Het ondersteunen van de 1 mei bijeenkomst. 

 Het ondersteunen van de viering op 8 maart van de Internationale Vrouwendag. Er 
naar gestreefd wordt meer organisaties bij de voorbereiding te betrekken. 
 
 

 

 

 

 


