
Werkplan 2020 en 2021 
 
Organisatie: 
 
We willen als gewestelijk bestuur de samenhang en het samen optrekken van de PvdA’ers in Zeeland 
versterken. We willen een warme organisatie zijn met aandacht en ondersteuning voor alle leden en 
gekozen politici. 
 
Het is moeilijk om mensen voor langere termijn te binden maar op projectbasis zijn veel mensen 
bereid om een steentje bij te dragen. 
 
Daarnaast constateren we dat veel afdelingen moeite hebben om een volledig bestuur te vormen. 
 
We willen een coördinerende en faciliterende rol vervullen tussen de afdelingen, regio’s en 
provinciale Staten.  
 
Activiteiten van afdelingen en Statenfractie dragen we breed uit, en ondersteunen die met financiën 
en mensen, en we maken daarbij gebruik van de netwerken en de kennis die bij veel leden aanwezig 
zijn. 
 
De scholingscommissie heeft, naast de kennismakingscursus lokale politiek, thema’s opgepakt. 
Hierbij zullen ook andere deskundigen ingezet worden. De scholingscommissie heeft als eerste het 
thema jeugd op de agenda staan. 
 
De afdelingen hebben verschillende thema’s aangedragen. Het gewest zal zorgen dat er een goed 
aanbod is, zonder doublures. 
 
Wat de betreft de bemensing van de afdelingsbesturen zal het gewestelijke bestuur het initiatief 
nemen om te kijken wat er samen gedaan kan worden, om te beginnen in de drie regio’s.  
 
 
Samenwerking met andere partijen: 
 
Het bestuur zal komend jaar een standpunt innemen over de mogelijkheden en wenselijkheden om 
samen te gaan met op de eerste plaats Groen Links en zal dit delen met de leden zodat uiterlijk 
november 2020 het voor een ieder duidelijk is wat we willen . Zo nodig volgen in 2021 verdere 
acties. 
 
 
Ledenparticipatie: 
 
Het gewestelijk bestuur zal naar landelijke ontwikkelingen betreffende ledenparticipatie kijken en 
die, zo mogelijk, implementeren in Zeeland. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reguliere activiteiten: 
 

• Nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door regio Walcheren, ondersteunen. 

• Jaarlijkse BBQ. 

• Internationale Vrouwendag zo breed mogelijk organiseren. 

• 1 mei viering mee-organiseren. 

• Opstellen begroting 2020-2021 

• Opstellen jaarverslag en jaarrekening 2019-2020 

• Tenminste 2x per jaar gewestelijke ledenvergadering en overleg met de afdelingsvoorzitters. 

• Statenfractie vergaderingen bijwonen en ondersteunen. 

• Voortgangsgesprekken houden met PS fractie, Waterschapsfractie en de gedeputeerde. 

• Het vertegenwoordigen van het gewest op landelijk niveau. 

• Zeeuwse ledenbrief vanuit het bestuur 2x per jaar tenminste. 

• Communicatie van leden en anderen via de website van het gewest. 
 
Samengevat een actief gewest, met warmte en aandacht voor een ieder die ons gedachtengoed een 
warm hart toedraagt. 
 
 
 


