
Zeer kort verslag ALV PvdA afd.Middelburg 30.3.2017.
Aanwezig: 10 leden. Afwezig m.k.: 8 leden. Zie voor beiden presentielijst.
(1) Opening: Eric Lameijn (vz.) heet iedereen welkom. vaststelling agenda: cf.
(2) Kort verslag ALV 20.10.2016: cf. vastgesteld.
(3) Jaarrekening 2016: 
Kascontrolecommissie (Aty Harwijne en Mehmet Kavsitli) heeft jaarrekening 2016 gecontroleerd en 
in orde bevonden. Het Partijkantoor heeft die reeds goedgekeurd. Na korte toelichting stemt ALV er 
eveneens mee is. Eric dankt penningmeester Nellie dB met het succes van haar 1e jaarrekening. In de 
nieuwe kascontrolecommissie worden Carolien Diepenveen en Marga de Brauwer benoemd.
(4) Bestuursverkiezing: Jan Janse treedt na 4 jaar af als secretaris. Aty Harwijne wordt door de ALV 
benoemd tot nieuwe secretaris. 
(5) Nadere besluitvorming GRV18:
*In de programmacommissie worden benoemd Peter de Doelder (vz.), Saskia Szarafinski, Jeroen 
Louws. Mochten er nog 1 of 2 leden hieraan mee willen werken, dan zijn die welkom. De ALV stemt 
er mee in dat deze Cie. eerst een kort concept-programma op zal stellen, dat vervolgens af te 
stemmen op de concepten van Veere en Vlissingen en vervolgens het voor kommentaar aan  
belangstellende groepen voor zal leggen. Na verwerking daarvan wordt het voorstel aan de ALV van 
23/11 ter amendering en vaststelling voorgelegd.
*De ALV besluit tot instelling van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie waarin 2 leden van
het bestuur zitting zullen nemen (niet de voorzitter) en 1 of 2 leden aan toegevoegd kunnen worden.
Kees Meijler zal als adviseur van deze commissie optreden. De oproep tot kandidaatstelling/werving 
berust bij het bestuur. De gangbare profielen vormen uitgangspunt, aangevuld met de vaardigheid 
om op Walchers nivo goed samen te kunnen werken met andere PvdA afdelingen en andere partijen.
Een tijdige opzet en planning van de campagne voor deze GVK18 is noodzakelijk. De ALV machtigt 
het bestuur om nadere invulling en uitwerking aan de voorbereiding van de GVK18 te geven.
(6) Rapportage fractie.
Jeroen Louws rapporteert over de politieke actualiteiten en inzet van de fractie tijdens het afgelopen 
half jaar. Aan de orde komen de kwestie Porthos door de eigen(gereide) opstelling van het CDA, de 
problemen rond de VeiligheidsRegioZeeland en de Herorientatie gemeentelijke taken. M.b.t. 
Porthos vindt de ALV dat een adequaat aanbod aan zorgbehoeftigen leidend moet zijn voor het 
werkproces en de inrichting van de organisatie. Uitbesteding/afstoting van gemeentelijke taken dient
z.v.m. voorkomen te worden.
(7) Tweede Kamer verkiezingen.
Albert de Vries stelt dat het dramatische verlies op 15/3, gelet op alle noodzakelijke inzet voor en 
uiteindelijk resultaat van het sociaal-economische herstel van ons land,  onrechtvaardig aanvoelt. 
Als belangrijke oorzaken ziet hij de enorme snelheid van en werkwijze (uitruil) bij de formatie 
waardoor de fractie, laat staan de leden, zeer onvoldoende bij het resultaat betrokken maar er wel 
aan gecommiteerd werden.   Onaanvaardbare consequenties van bezuinigings/beleidsmaatregelen 
konden –en werden vaak-  deels gerepareerd, maar deden het beeld niet kantelen ten gunste van de 
PvdA. Met name de maatregelen op het zorgterrein hebben veel schade aangericht. De onder het 
kabinet Kok al gestarte afbraak van de verzorgingsstaat/arrangementen wordt vooral de PvdA 
aangerekend. Daar zijn we nu op afgerekend. 
In de discussie worden als verdere oorzaken nog genoemd de nieuwe orientatie van kiezers die meer 
volgens de lijnen van optimisme en kosmopolitisme versus pessimisme en nationalisme dan volgens 
klassiek sociaal-economische links-rechts verdelingen loopt;  aansluitend de nadruk op culturele 



thema’s als integratie, nationalisme e.d. i.p.v. op sociaal-economische belangen; de fragmentering 
van de samenleving die tot een doelgroep/thema benadering (ouderen, migranten, dieren, etc.) en 
afweging bij kiezers leidt; de daarmee gepaard gaande afname van brede volkspartijen; het aloude 
probleem dat progressieve partijen vooral als elkaars concurrenten opereren i.p.v. dat ze 
samenwerken t.o.v. rechts en midden; het zeer grote gebrek aan aantrekkingskracht bij jongere 
kiezers; etc. etc.
De overheersende mening is dat de PvdA als zelfstandige politieke partij voortgezet moet worden, 
maar waar mogelijk wel met linkse partijen zo goed mogelijk  moet samenwerken. De PvdA zal zich 
op haar bronnen moeten herbezinnen en een heldere visie/ideologie op de gewenste samenleving 
moeten formuleren waarin ze zich vooral als politieke belangenbehartiger van  kwestbare groepen in 
de samenleving profileert. 
(8) Rondvraag & Sluiting.
De voorzitter Eric dankt alle leden voor hun inzet bij de campagne voor de TKV; aan hen heeft het 
niet gelegen. Ook Albert de Vries dankt hij hartelijk voor zijn grote inzet als kamerlid. 
De volgende ALV wordt gehouden op donderdag 23/11/17. O.a. het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst voor de GVK18 staan dan op de rol.
Eric dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie en sluit rond 21.30 u. af.


