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Beste partijgenoten, 
 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we 
midden in de verkiezingscampagne. Het 
zijn spannende tijden in de politiek: inter-
nationaal, in de landelijke politiek, maar 
zeker ook voor de PvdA als partij. De PvdA 
heeft in de coalitie met de VVD concessies 
moeten doen en zal daar bij de verkiezin-
gen op 15 maart op worden afgerekend. Ik 
ben er van overtuigd dat de PvdA veel 
heeft bereikt in dit kabinet. Tegelijkertijd 
voel ik me ook verbonden met de kritische 
geluiden uit onze gelederen, bijvoorbeeld 
over de bezuinigingen in de zorg en over 
het strenge kinderpardon. En zo zijn heel 
veel kiezers op dit moment in vertwijfe-
ling. 
Hier in Ooststellingwerf zit de PvdA al 
weer jaren in de oppositie. Dat is niet al-
tijd dankbaar werk omdat de coalitie van 
OB, CDA en VVD sterk haar eigen koers 
vaart en ideeën, plannen of suggesties van 
de oppositie vaak naast zich neer legt. Ik 
ben trots op onze fractie omdat zij zich 
desondanks vol overtuiging inzet voor het 
politieke werk. Er wordt hard gewerkt en 
ze zijn uitstekend geïnformeerd.  
Ook achter de schermen gebeurt er van 
alles in onze afdeling. Er is overleg gaande 
tussen de PvdA afdelingen Weststelling-
werf en Ooststellingwerf. Beide afdelingen 
kampen met hetzelfde probleem, nl. dat 

het aantal leden daalt en dat het steeds 
moeilijker wordt om actieve leden te vin-
den. Het nodige werk moet met steeds 
minder mensen worden gedaan. De afde-
ling Weststellingwerf heeft momenteel 
geen voorzitter en slechts twee bestuurs-
leden. De afdeling Ooststellingwerf heeft 
nog wel zes bestuursleden, maar daarvan 
hebben er twee gemeld dat ze op korte 
termijn willen stoppen en één bestuurslid 
heeft heel weinig tijd. Al met al hebben de 
afdelingsbesturen van PvdA Oost- en 
Weststellingwerf het plan opgevat om de 
vorming van één afdelingsbestuur te on-
derzoeken. Tijdens de komende ledenver-
gadering op 22 maart willen wij hier graag 
met onze leden over van gedachten wisse-
len.  
Ook wil het bestuur tijdens de komende 
ledenvergadering de leden informeren 
over de gesprekken die met andere partij-
en worden gevoerd, in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018. In die verkennende gesprekken 
wordt serieus van gedachten gewisseld 
over samenwerkingsmogelijkheden. Het 
bestuur wil daarover graag in gesprek met 
de leden. Daarom roep ik u allen op om 
vooral aanwezig te zijn bij de algemene 
ledenvergadering op woensdag 22 maart! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Annelies Stolp, voorzitter. 
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Ledenvergadering 
 

22 maart 2017 

Hotel ‘De Zon’ 

Stationsstraat 1, 8431 ET Oosterwolde 

Aanvang  19.30 uur. 

 

Agenda: 
1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Terugblik uit de fractie 

4. Ontwikkelingen binnen de afdeling 

- bestuurssamenstelling (aankomende vacatures) 

- samenwerking met de afdeling PvdA Weststellingwerf 

- jaarverslag bestuur 2016 (pag.4) 

- Werkplan 2017 Bestuur PvdA Ooststellingwerf (pag. 7) 
5. Gemeenteraadverkiezingen 2018. 

-samenwerking met andere partijen 

-campagne 

6. Verslag kascommissie Hans Suyling en Jan Vledder. 

- Benoeming nieuw lid kascommissie en plaatsvervangend lid kascommissie 

7. Financieel verslag 2016 (pag. 8) 

8. Gewestelijk afvaardiging van onze afdeling 

9. Notulen jaarvergadering 23 november 2016 (pag. 9) 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

 

 
 

Van het bestuur: Bij eventuele vervoersproblemen kunt u contact opnemen met Ivelina 

Vossen (06-16022744), secretaris of Annelies Stolp (06-11118444), voorzitter.
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Jaarverslag PvdA Ooststelling-
werf 2016 
 

Geachte leden van PvdA Ooststellingwerf,   
   

Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van de 

afdeling Ooststellingwerf van de Partij van 

de Arbeid. Hiermee legt het afdelingsbe-

stuur verantwoording af over haar activi-

teiten in 2016. 

 

De afdeling 

 

Leden 

De afdeling telt op 01 november 2016 108 

leden. Bij de afdeling, met name in de pe-

riode van de lijsttrekkersverkiezing (no-

vember en december) hebben zich 9 

nieuwe leden aangemeld. 

Op 9 februari 2016 bestond onze partij 70 

jaar. Wij hebben in onze gemeente een 

jubilaris,  de 93-jarige heer Maasdam uit 

Oldeberkoop, die ook 70 jaar lid is. Op 2 

mei bezochten bestuursvoorzitter Anne-

lies Stolp, secretaris Ivelina Vossen en 

fractievoorzitter Simon ter Heide de jubi-

laris om hem de jubileumspeld en een 

mooie bos rozen te overhandigen. Hier-

over is verslag gedaan op de website en in 

de nieuwsbrief.  

Onze leden werden het afgelopen jaar 

regelmatig op de hoogste gesteld over de 

belangrijkste activiteiten van het bestuur 

en fractie via de Nieuwsbrief. Ook zijn er 

e-mails  en soms brieven rondgestuurd om 

de leden op de hoogte te brengen van 

activiteiten of om hen iets voor te leggen. 

Op de website 

www.ooststellingwerf.pvda.nl en onze 

Facebookpagina 

www.facebook.com/pvdaooststellingwerf  

worden door onze webmaster Pieter 

Bouma regelmatig stukken geplaatst over 

activiteiten van fractie en bestuur, alsme-

de informatie over politieke ontwikkelin-

gen in onze gemeente. Zo wordt er elke 

maand een fractieverslag van fractievoor-

zitter Simon ter Heide geplaatst. 

Er zijn ledenvergaderingen gehouden op 

20 april en 23 november in hotel De Zon te 

Oosterwolde. Zoals elk jaar is bij de voor-

jaarvergadering een nieuwe editie van ons 

afdelingsblad De Voorwaarts gemaakt en 

rondgebracht.  

 

Het Bestuur 

In het jaar 2016 waren er enkele verande-

ringen in de bestuurssamenstelling. Wim 

Kunst heeft in april afscheid genomen en 

is opgevolgd door Annelies Stolp die una-

niem werd verkozen tot de nieuwe afde-

lingsvoorzitter. In november heeft het 

bestuur een nieuwe penningmeester geïn-

stalleerd, Olphert Smit, die de plaats van 

de interim-penningmeester Herman 

Spoelstra overgenomen heeft. 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd 

(m.u.v. juni en augustus). De belangrijke 

thema’s van de bestuursvergaderingen 

waren: 

 de campagnes voor de Tweede 

Kamer en de gemeenteraadsver-

kiezingen in respectievelijk 2017 

en 2018,  

 samenwerking tussen de PvdA- 

besturen van de OWO-

gemeenten. Omdat de afdelingen 

krimpen en steeds minder leden 

http://www.ooststellingwerf.pvda.nl/
http://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf
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zich aanmelden als actief  vrijwilli-

ger, 

moeten wij wel zoeken naar oplos-

singen om de afdelingen draaiende 

te houden.  

 het verkennen van samenwerking 

met andere partijen in aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezin-

gen in 2018;  met name met Groen 

Links Ooststellingwerf. Een delega-

tie van het bestuur van onze afde-

ling heeft in oktober een verken-

nend gesprek gevoerd met het be-

stuur van Groen Links Ooststel-

lingwerf. We hebben gesproken 

over opties voor samenwerking 

meer dan alleen een lijstverbin-

ding. Dit is van beide kanten als 

dusdanig positief ervaren, dat be-

sloten is tot een vervolgstap in de-

ze verkenning. Op 17 november 

hebben voorzitter Annelies Stolp 

en Groen Links voorzitter Tineke 

van Belle een bezoek gebracht aan 

een delegatie van bestuur, fractie 

en wethouder van SAM Littenrens-

adiel in Wommels. In deze ge-

meente is sprake van een zeer suc-

cesvolle samenwerking tussen 

Groen Links, PvdA, D66 en oud-

leden van de SP in de vorm van de 

nieuwe “paraplu-partij” SAM. Zij 

zijn de grootste partij geworden bij 

de twee laatste gemeenteraads-

verkiezingen en zitten in het colle-

ge van B&W. De mensen van SAM 

hebben aangeboden een keer 

langs te komen in Ooststellingwerf, 

om voor een breder gehoor te ver-

tellen over hun ervaringen. 

 

 

 

Bestuur-fractie interactie  

Ook in het jaar 2016 was het contact tus-

sen het bestuur en de fractie wee 

intensief. Bij de fractievergadering is vaak 

een bestuurslid aanwezig, bij de bestuurs-

vergadering is altijd een fractielid aanwe-

zig. Daarnaast zijn er regelmatig onderlin-

ge contacten over diverse onderwerpen, 

wanneer daar aanleiding toe is. 

 

Kascommissie 

Om de penningmeester decharge te kun-

nen verlenen wordt jaarlijks een kascom-

missie benoemd die de stukken contro-

leert voorafgaande aan de bespreking van 

het financiële verslag in de ALV. De kas-

kommissie bestaat uit Jan Vledder en Hans 

Suyling .  

 

Permanente Campagne Commissie 

De PCC bestaat uit Annelies Stolp, Alberti-

ne Vledder, Jorrit Knol en  Olphert Smit en 

wordt daarnaast ondersteund door stu-

dente bestuurskunde Anna Oostland uit 

Leeuwarden. Het afgelopen jaar stonden 

de meeste activiteiten in het teken van de 

komende verkiezingen.  In de zomer van 

2016 is een begin gemaakt met de voorbe-

reidingen voor de campagnes voor de lan-

delijke verkiezingen op 15 maart en de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2018. Er zijn in 2016 geen algemene activi-

teiten georganiseerd in het kader van de 

permanente campagne, zoals bijvoorbeeld 

op een markt staan. Wel hebben fractiele-

den en bestuursleden met behulp van een 

aantal actieve leden zoals elk jaar op Va-

lentijnsdag rozen uitgedeeld in zorgcentra 

in Haulerwijk, Oosterwolde en Appelscha. 
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Dit werd ook dit keer weer erg gewaar-

deerd. 

 

Bijeenkomsten 

Thema-avond Jeugdzorg  

Op 20 april 2016 heeft het bestuur van de 

PvdA Ooststellingwerf, na afloop van de 

algemene ledenvergadering, een thema-

avond georganiseerd over de Jeugdzorg. 

Op deze bijeenkomst waren veel mensen 

uit de zorg aanwezig. Helaas lieten de ge-

biedsteams alsmede de wethouder het 

afweten. De fractievoorzitter Simon ter 

Heide heeft een korte introductie gehou-

den over de gevolgen van de decentralisa-

tie van de jeugdzorg en het effect die dat 

het heeft op gemeentelijk niveau. Gast-

sprekers waren dhr. Brant Visser, ma-

nagementteam Stellingwerfcollege en dhr. 

Jeroen van Ooijen, bestuurder van Jeugd-

hulp Friesland.  

Visser was positief over de decentralisatie 

de jeugdzorg naar gemeentelijke niveau, 

omdat de school een belangrijke plek is 

waar problemen van kinderen geïdentifi-

ceerd en via het schoolmaatschappelijk 

werk afgestemd kunnen worden met de 

gebiedsteams. Wel sprak Visser zijn zorg 

uit over privacy bij het delen van dossiers. 

Van Ooijen hield een presentatie over ver-

andering in de bedrijfsvoering in de jeugd-

zorg, waarbij niet langer wordt gewerkt in 

diensten (medisch, paramedisch, ver-

pleegkundig), maar waarbij de primaire 

zorgprocessen worden georganiseerd 

vanuit individuele cliënten.. Hij sprak zijn 

grote zorg uit over de negatieve effecten 

van de bureaucratie rondom de decentra-

lisatie van de jeugdzorg. Ook meldde hij 

dat het merendeel van de kinderen die in 

de jeugdzorg terecht komen te maken 

hebben met vechtscheidingen.  

 

Presentatie campagnecoördinator Noord-

Nederland, Joren van Veen 

Het bestuur heeft Joren van Veen, cam-

pagnecoördinator Noord-Nederland voor 

de Tweede Kamer verkiezingen, uitgeno-

digd om presentatie te houden over  cam-

pagnevoeren. Dit gebeurde op 23 novem-

ber 2016 na de afsluiting van de algemene 

ledenvergadering.  

Aan de hand van grafieken heeft hij ons 

een overzicht gegeven van hoe je uit di-

verse peilingen kunt concluderen hoe kie-

zers  denken. Hij vertelde dat het opti-

misme van de mensen in de afgelopen 

kabinetsperiode is gedaald, maar met de 

nu langzaam aantrekkende economie 

weer wat lijkt te stijgen. De meeste zorgen 

van de kiezers betreft de gezondheidszorg. 

De belangrijkste thema’s van PvdA stem-

mers zijn: gezondheidszorg, sociale voor-

zieningen, werkgelegenheid. Dat blijkt niet 

zo te zijn bij PVV stemmers, die niet bezig 

zijn met werkgelegenheid maar vooral 

met buitenlanders. Toch is de veel be-

sproken vluchtelingenproblematiek niet 

meer zo populair, volgens het onderzoek. 

Op dit moment is de zorg het belangrijkste 

thema. 

 

 

Namens het bestuur en  

met hartelijke rode groet, 

 

Annelies Stolp, voorzitter  

 Ivelina Vossen, secretaris 

 Ooststellingwerf, 25 februari 2017  
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Werkplan 2017 
 

1. Inleiding: 
Met het werkplan 2017 van de PvdA afde-
ling Oosterwolde wil het  afdelingsbestuur 
de werkzaamheden schetsen voor de ko-
mende periode. Het afdelingsbestuur wil 
met dit plan leden actief betrekken bij de 
voorgenomen activiteiten. 
De afdeling heeft op dit moment 108 le-
den. Het afdelingsbestuur bestaat uit zes 
leden: voorzitter, secretaris, pennings-
meester en drie bestuursleden. Het afde-
lingsbestuur komt in principe tien keer per 
jaar bijeen. De fractieleden wonen de be-
stuursvergadering om de beurt bij. 
 

2. Organisatorisch (Bestuur/Fractie): 
** Er wordt een website bijgehouden door 
de webmaster. Daarnaast wordt maande-
lijks een nieuwsbrief van de PvdA Oost-
stellingwerf per e-mail verstuurd. 
** De afdeling wordt vertegenwoordigd 
op het congres door de congres-
afgevaardigde en de plaatsvervangende 
congresafgevaardigde. In het gewest 
wordt de afdeling vertegenwoordigd door 
twee afgevaardigden. 
**Het afdelingsblad ‘’Voorwaarts’’ ver-
schijnt wanneer er een voorjaars-
ledenvergadering is.  
 

3. Het ondersteunen van de fractie 
** Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit 
vier leden en twee opvolgers. De PvdA 
maakt geen deel uit van het college van 
Burgemeester & Wethouders. 
** Ondersteuning van de fractie is een 
prioriteit van het bestuur. Het bestuur zal 
zich inspannen deze noodzakelijke onder-
steuning te realiseren. De voorzitter van 
de fractie en de voorzitter van het bestuur 
doen samen de functioneringsgesprekken 
van de fractie. 
** De fractie houdt driemaal in de maand 
op een donderdag een fractievergadering. 
De fractievergadering voorafgaand aan de 

commissievergadering wordt meestal bij-
gewoond door een lid van het bestuur.  
 
 

4. De gemeenteraadsverkiezingen 
2018. 

** Het bestuur zal zich inzetten om een 
sterke positie in de nieuwe gemeenteraad 
te verkrijgen.  
** Ook in 2017 heeft het bestuur het doel 
gesteld om de leden te motiveren actief 
aan het politieke leven deel te nemen.  
** Het profiel voor de gemeenteraadsfrac-
tie en wethouder wordt vastgesteld in een 
ledenvergadering in maart. 
** Het bestuur zoekt kandidaten voor de 
Groslijstcommissie. 
** Eind november wordt een ledenverga-
dering gehouden over het verkiezings-
programma, het vaststellen van de kandi-
datenlijst en de eventuele lijstverbinding.  
 
 

5. Overige activiteiten: 
** Onze afdeling gaat onderzoeken of en 
op welke wijze er op bestuurlijk vlak sa-
menwerking mogelijk is tussen de PvdA 
afdelingen Weststellingwerf en Opster-
land.  
** Het bestuur van de PvdA Ooststelling-
werf heeft het voornemen in maart 2017 
een discussie te organiseren met de leden 
in Ooststellingwerf over verdere samen-
werking en eventuele fusie met de ge-
meenten Opsterland en Weststellingwerf. 
** Het vergroten van de financiële moge-
lijkheden van de PvdA-afdeling blijft ook in 
2017 een aandachtspunt. Ten behoeve 
van de verkiezingscampagne wordt eind 
2017 een beroep gedaan op de leden om 
geld hiervoor te geven. 
** De Permanente Campagne Commissie 
maakt een plan over hoe de leden meer 
actief kunnen worden betrokken bij de 
activiteiten van de afdeling. 
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Financieel Verslag 2016 

 
 

   
 Inkomsten 

 
Begroting Werkelijk 

   
2016   2016 

 
      8003 Contributie politici 

 
720 720 

 8100 Afdracht van Partijbureau 
 

873,10 873,10 
 8110 Extra afdracht van partijbureau 

 
0 400 

 

 

 
Totaal 

 
1593,10 1993,10 

 
      
      
 

Uitgaven 
    

      4036 Overige vergoedingen 
 

325 370,80 
 4500 Drukkosten/mailingen 

 
250 186,34 

 4507 Vergaderkosten 
 

0 131,45 
 4509 Reiskosten 

 
40 0 

 4514 Promotie/campagne 
 

0 130 
 4516 Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) 

 
50 31,86 

 4517 Bankkosten 
 

60 37,94 
 4600 Ledenwerving 

 
100 0 

 
4650 

Gezamenlijke activiteiten binnen de 
PvdA 

 
300 0 

 
4651 

Gezamenlijke activiteiten buiten de 
PvdA 

 
300 0 

 4652 Thematische vergadering/werkgroepen 
 

0 205,02 
 4700 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 168,10 0 
 

 

 
Totaal 

 
1593,10 1093,41 

 
      
      

 
Verschil 

 
0 899,69 
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Notulen ledenvergadering PvdA  
Ooststellingwerf van  
23 november 2016 

 
Aanwezig: Wim Kunst, Lien Dankbaar, 
Annelies Stolp, Simon ter Heide, Fimke 
Hijlkema, Jelke Nijboer, Ype Dijkstra, Jan 
Vledder, Coby Koning, Jorrit Knol, Alberti-
ne Vledder, Pieter Bouma, Olphert Smit, 
Herman Spoelstra, Geeske Mulder, Hans 
Suyling, Jelke Nijboer uit Oudeberkoop, 
Jan Smit, Henk Feitsma en Ivelina Vossen. 
 
Afwezig met kennisgeving: Hendrik Jan 
Olijve, Henk Oostland, Jantine Vledder, 
Atty Nijboer, Fenna van der Meulen, Joke 
de Boer en Hans Postma 
 
1.Opening en vaststellen agenda: 
De voorzitter begroet de aanwezigen en 
geeft een  speciaal welkom aan onze gast-
spreker, Joren van Veen, campagnecoör-
dinator Noord-Nederland.  
 
2.Mededeling: 
Geen mededelingen. 
 
3. Verkiezing van het bestuur: Herman 
Spoelstra treedt af als penningmeester. 
Kandidaat is Olphert Smit 
Herman blijft bestuurslid, maar treedt af 
als penningmeester. De kandidatuur van 
Olphert Smit is unaniem door de leden 
aangenomen. 
 
4. Terugblik uit de fractie door Simon ter 
Heide 

 De fractie houdt de afdeling op de 
hoogte via een digitale nieuwsbrief 
die regelmatig verschijnt.  

 Kaderbrief: Veel van onze moties 
zijn aangenomen. De raad heeft bij 
de behandeling van de Kaderbrief 
besloten om €1 miljoen vanuit de 
opbrengsten van precariobelasting 
te besteden aan maatschappelijke 

initiatieven. Er is nu structureel 
budget voor milieu. 

 Ouderen kunnen langer zelfstandig 
blijven wonen. Er is 3K€ voor be-
groot. Er is echter geen maximum 
plafond voor deze uitgaven vastge-
steld, omdat er de financiële posi-
tie van de gemeente goed is. 

 Er wordt intensief overleg gevoerd 
over de veiligheid van de wegen. 

 Er wordt een cursus politiek geor-
ganiseerd voor mensen die belang-
stelling hebben om actief te wor-
den in de lokale politiek. 
 

    Fractie Actueel: 

 Commissie Ruimte:  
 Het centrumplan is nog in 

ontwikkeling. 
 Oldeberkoop: onderwerp 

bebouwing Blughutterrein. 
Er is een besluit genomen 
over de woningbouw aldaar 

 OWO samenwerking. Er wordt een 
politieke verkenner aangesteld, om 
te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. B&W blijven sceptisch. 

 Waskemeer: de inspanningen van 
de PvdA voor kunstgras hebben 
succes gehad.  

 WMO actie: De actie samen met GL 
heeft weinig reacties opgeleverd. 
De vraag blijft of alles werkelijk zo 
goed gaat. Enkele reacties gingen 
over problemen in de jeugdzorg 
voor kinderen die te maken heb-
ben met vechtscheidingen. Dit on-
derwerp kwam ook al naar voren 
tijdens onze ledenvergadering in 
april, waarbij een aantal mensen 
over dit onderwerp naar voren 
brachten. 

 Jan Smit stelde een vraag over het 
gebrek aan transparantie in de be-
sluitvorming van het college. Kan 
de Raad haar controlerende taak 
wel naar behoren uitvoeren?  
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Simon ter Heide antwoordde dat 
dit nu aan het verbeteren is.  

 
5. Werkplan 2017: 
Reacties op het werkplan: 
Jan Smit merkt op dat er geen aandacht is 
voor overleg met de vakbonden. Hij vindt 
het contact met de vakbonden essentieel. 
Jelke Nijboer geeft aan goede contacten te 
hebben. 
Pieter Bouma vindt het geen goed idee om 
de deadline van 21 januari voor diverse 
activiteiten uit het campagne draaiboek 
op te schuiven. De ervaring leert dat er 
veel werk op ons afkomt en daarom is het 
niet verstandig om  activiteiten al te lang 
uit te stellen. 
Iemand (wie?) merkt n.a.v. punt 4 op dat 
het betuur geen kandidatenlijst maakt 
maar de groslijst commissie. Bedoeld 
wordt: het bestuur oriënteert zich op mo-
gelijke leden voor een groslijstcommissie. 
Ype Dijkstra: heeft opmerking bij punt 5 
van het werkplan de eerste twee punten 
gaan over hetzelfde onderwerp. Het on-
derwerp samenwerking met andere partij-
en, zoals eerder vanavond besproken, 
staat niet genoemd. 
Antwoord van de voorzitter: Dit punt zal 
worden toegevoegd in het werkplan. De 
volgende zin zal worden toegevoegd: Het 
bestuur zal, in overleg met de fractie, sa-
menwerking met andere partijen in het 
kader van de GR verkiezingen in 2018 ver-
kennen 
Werkplan wordt, met inachtneming van 
nog te verwerken opmerkingen, vastge-
steld. 
 
6. Begroting 2017. 
De afdracht van het Partijbureau is nu 
lager, omdat we minder leden hebben. 
Hierdoor hebben we ook beperkt budget 
voor de verkiezingen. In maart (op de vol-
gende ledenvergadering)zal duidelijk wor-
den wat wij  in kas hebben, voor zover dat 
nu nog niet in de begroting staat. 

Begroting is vastgesteld. 
 
7. Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
7.1. Besluit nemen of er deel wordt ge-
nomen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen. 
Wij gaan deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. 
 
7.2. Verkenning samenwerking. 
De voorzitter informeert de leden over het 
bezoek van het bestuur met het GL be-
stuur en over de mogelijkheid om met hen 
samen te gaan bij de aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen. De voorzitter 
geeft een voorbeeld van SAM: het sa-
menwerkingsverband van de PvdA, D66 en 
GroenLinks van de gemeente Littensera-
deel / Littenseradiel. Het bestuur heeft 
een kennismakingsgesprek met het be-
stuur van GroenLinks gehad. 
Het Centrum voor lokaal bestuur staat 
positief t.o.v. een lijstverbinding maar 
raadt verdere samenwerking tot een ge-
zamenlijke lijst af. Het bestuur wil echter 
toch gaan verkennen wat de mogelijkhe-
den zijn om te komen tot nauwere sa-
menwerking met eén lijst. 
Maar hoe kijken de leden daar tegen aan. 
 
Reacties van de leden: 
Ype Dijkstra: goed dat het bestuur het 
oriënterend gesprek heeft gedaan. Ga 
verder met deze verkenning. 
Wim Kunst: moet je kijken hoe het inhou-
delijk zit met de samenwerking? 
De voorzitter: voor -en nadelen op rij te 
zetten, om daarna op de volgende leden-
vergadering de keuze te maken. 
Albertine  Vledder: als je een andere koe-
pelnaam (geen PvdA naam) gebruikt, zou-
den misschien nieuwe mensen aangetrok-
ken kunnen worden. 
Jan Smit: is tegenstander van samenwer-
king met GL. Hij waarschuwt dat het ons 
leden kan kosten. Hij adviseert zeker eerst 
de landelijke uitslag afwachten. 
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8. Oproep aan nieuwe kandidaten voor 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
om zich te melden. 
Denk aan je omgeving en vraag mensen 
zich aan te melden. Mensen die zich actief 
willen inzetten in de campagne. 
 
9. Notulen jaarvergadering 20 april 2016. 
Goedgekeurd. 
 
10. Rondvraag. 
Er waren geen vragen. 
 
11. Sluiting. 
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor 
hun inzet. 
 
Presentatie Joren van Veen, campagne-
coördinator Noord-Nederland 
0613444060WhatsApp. Stuur: PvdA aan 
 
Vertrouwen in economie gaat omhoog. 
Vertrouwen in 2e Kamer daalt. 
 
Grafieken: 

 Met de toekomst: optimisme gaat 
omlaag, de meeste zorgen van 
mensen  betreft de PvdA stem-
mers: kiezen voor gezondheids-
zorg, sociale voorzieningen, werk-
gelegenheid 

 PVV-stemmers zijn niet bezig met 
werkgelegenheid 

 Huidige thema: de vluchtelingen-
problematiek (begin van het jaar) is 
nu niet meer zo populair. Nu is de 
zorg volgens de mensen het be-
langrijke thema. 

 Mensen maken zich zorgen over 
zekerheid & verbondenheid (pola-
riseert NL niet verder?) 

 Aan de linkse kant is er nog geen 
leider te noemen, aan de rechtse: 
Wilders en Rutte. Wij moeten onze 
leider populair te maken: Asscher 
of Samsom. 

 
Campagnevoering: 
 1ste fase bij de start ledenraad-

pleging profiel versterken (waar-
den, issues, electoraat) en een 
aansluiting bij subgroep GL,D66 en 
SP 

 2e  fase: na ledenraadpleging aan-
voerder links progressief kamp 

 3e  fase =   tweestrijd. Aansluiting 
VVD-PVV-debat 

 
Met partners op locatie. Meer met regio 
team, filmpjes,  
nieuw site: https://mijn.pvda.nl/meedoen 
 

 

 

VAN DE PvdA-site 

Vast werk is geen luxe maar een recht. Het 

biedt inkomen, respect en waardering. De 

lonen voor werknemers gaan omhoog. 

 Aandacht en liefde vormen de basis van 

goede zorg. Daarom gaan dokters meer 

samenwerken. We schaffen het eigen risi-

co af zodat mensen de zorg niet meer mij-

den.  

Iedereen verdient gelijke kansen om iets 

van zijn of haar leven te maken. Het mag 

niet uitmaken waar je vandaan komt, waar 

je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Die 

gelijke start begint met goed onderwijs 

Bestaanszekerheid vraagt fatsoenlijke wo-

ningen. Buurten moeten veilig zijn.  

https://mijn.pvda.nl/meedoen
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De heer Jaap Maasdam (93) uit 
Oldeberkoop - 70 jaar lid van 
PvdA - ontvangt de jubileum-
speld 

Dit jaar viert de PvdA haar 70-jarig be-

staan. Dat betekent dat de PvdA-leden van 

het eerste uur nu ook 70 jaar lid zijn. In 

onze gemeente is dat de heer Jaap Maas-

dam uit Oldeberkoop. Op 2 mei bezochten 

bestuursvoorzitter Annelies Stolp, secreta-

ris Ivelina Vossen en fractievoorzitter Si-

mon ter Heide de jubilaris om hem de ju-

bileumspeld en een mooie bos rozen te 

overhandigen.   

De heer Maasdam is 93 jaar en woont nog 

zelfstandig in zijn vrijstaande boerderij 

buiten de bebouwde kom van het dorp. 

Na de oorlog is hij in 1946 als lid van de 

SDAP overgegaan naar de PvdA. Zijn lid-

maatschap is één keer voor een half jaar 

onderbroken geweest, tijdens de Politio-

nele Acties in Indonesië. Maar dit werd 

later ongedaan gemaakt, omdat de Politi-

onele Acties met terugwerkende kracht 

door de partij als gegronde reden zijn aan-

gemerkt om het lidmaatschap tijdelijk op 

te zeggen. Zodoende telt dit niet als een 

officiële onderbreking en zo is de hij nu 70 

jaar lid.  

De heer Maasdam is opgeleid als architect 

en bekleedde verschillende politieke func-

ties. Hij woonde en werkte in Rotterdam 

als secretaris van de AJC vanaf 1947 en 

landelijk tot 1962. Daarna vertrok hij naar 

Amsterdam waar hij negentien jaar lang 

directeur is geweest van de Sociale Dienst. 

In die tijd kocht hij de boerderij in Oldber-

koop als vakantiehuis. Na zijn pensioen 

verhuisden hij en zijn vrouw Sjaan defini-

tief naar Oldeberkoop. 

In zijn hun nieuwe woonplaats ontpopten 

Jaap en Sjaan zich als drijvende krachten 

achter de toenmalige PvdA-afdeling Olde-

berkoop. Er werden in de woonboerderij 

maandelijks partijbijeenkomsten gehou-

den. De succesformule was: eerst inhou-

delijke discussies en daarna gezellig-

heid. Hij is nooit lid geweest van het be-

stuur of een raadsfractie, omdat hij “als 

westerling niet de boventoon wilde voe-

ren”. 

Waarom heeft u onze gemeente uitge-

zocht om te komen wonen?  

“We waren eerst op zoek naar een huis in 

Noord Brabant. Klaas Menger uit Wolvega 

gaf ons de tip om eens in de mooie omge-

ving van Zuidoost Friesland te komen kij-

ken.  En zo vonden we een oude Saksisch 

boerderij in het buitengebied van Olde-

berkoop. Het huis was een bouwval’’ , 
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vertelt Jaap Maasdam. Als architect heb ik 

het huis helemaal laten restaureren naar 

eigen ontwerp. Daarbij heb ik het huis zo 

authentiek mogelijk gehouden. Zo heb ik 

de originele balkenstructuur in het zicht 

gelaten.  

Op de vraag van Annelies Stolp,  ‘’ Hoe ziet 

u de toekomst van de PvdA?’’, antwoord-

de Jaap Maasdam: ‘’ Er moet 

meer aansluiting komen bij diverse belan-

gengroepen in de samenleving”. Ook vindt 

hij dat er meer PvdA  afdelingen samen 

moeten gaan en meer moeten samenwer-

ken. 

 

 

 

Campagne (column) 
 
Zestien was ik, toen ik al politiek actief was 
in campagnetijd. Ik woonde in een 
Drentsch brinkdorpje 
en de inwoners waren veelal boeren met 
een gemengd bedrijf. Veel politieke 
keuzemogelijkheden waren er niet. De 
VVD, CHU en PvdA vormden de hoofd-
moot. Mijn ouders waren niet politiek 
actief en waarschijnlijk stemden ze CHU 
vanwege hun Nederlands Hervormde 
achtergrond. CHU-ers stonden bekend om 
hun relativerende en gelaten houding t.a.v 
politiek. Keurige bestuurders maar weinig 
daadkrachtig in hun campagne. Dat was 
ook niet nodig want je zuil bepaalde je 
keuze en de uitkomst  was doorgaans sta-
biel. Pa en ma trokken hun zondagse 
kleren aan en gingen naar het stembu-
reau, zoals iedereen dat deed want er was 
een opkomstplicht. Na afloop trokken ze 
hun werkkleren weer aan en kregen wij als 
kinderen de speldjes van het KWF fonds 

die ze kregen na donatie in de collectebus. 
Toen ik eens plagerig vroeg: "En Pa Ma 
wat is het geworden dit keer"? werd met 
een grote glimlach afgedaan. We debat-
teerden veel thuis over waarden en nor-
men, de oorlog en ook de politiek. Boer 
Koekoek was actief in die tijd en trok volle 
zalen. Mijn ouders waren niet erg enthou-
siast over de opkomst van deze popu-
listische voorman, want hij was tegen-
overgesteld aan de politieke houding van 
de CHU. En ook de VVD ervaarden ze als  
uitdragend, gezien de borden van die 
partij in het land van diverse boeren. Dat 
uitdragen vonden ze onnodig. Een CHU 
bord zag je ook wel, maar beperkt, alleen 
in de tuin van een lid van de kerkenraad 
die tevens op de gemeentelijke lijst stond 
als kandidaat raadslid. De PvdA was in het 
dorp ook nog bescheiden aanwezig en 
zeker bij de boeren was Joop niet erg 
geliefd. Mijn vader wist van mijn voorkeur 
voor Joop en  we debatteerden soms heft-
ig, tot mijn moeder tussenbeide kwam 
met de opmerking: "Hou nou maar eens 
op, want niemand moet denken dat hij de 
wijsheid in pacht heeft". De relativering en 
gelatenheid was dan weer geboren. Maar 
eerlijk gezegd: verschil van inzicht was 
nooit een probleem, hooguit een uitdag-
ing. Tot het moment dat ik het debat 
omzette in een daad  door een grote 
PvdA-folder op de lantaarnpaal te plakken, 
vlak voor ons huis. Mijn vader ontstak in 
woede (verbaal) en zei dat dit biljet er 
direct af moest omdat "wij" niet te koop 
horen te lopen met onze politieke 
denkwijze. Uiteindelijke heeft hij het er 
zelf maar afgehaald,  alhoewel ik Pa er nog 
wel even op heb gewezen dat het hier 
gemeentegrond betrof, hetgeen uiteraard 
direct weer een tegenreactie uitlokte, 
waar Ma weer dienstbaar was met haar 
relativerende en deëscalerende houding. 
 
Enkele jaren geleden had ik een 
omgekeerde herbeleving toen ik op een 
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zaterdagmorgen wakker werd van 
lawaaierige politici die aan het "plakken" 
waren vlak voor ons slaapkamerraam 
maar wel op gemeentegrond. Het was 
Sietze Derks, die binnenkort weer 
aantreedt als campagneleider van de VVD, 
die aanwijzingen gaf aan de plakkers waar 
het biljet moest komen op het bord. Ik riep 
vanaf de slaapkamer, zoals van een echte 
socialist mag worden verwacht: "Hé Sietze, 
weg met die horizonvervuiling, hou die 
rommel voor je!" Sietze begreep direct de 
humor en reageerde met een extra 
plakkaat. En zo moet politiek ook zijn: 
nooit op de persoon, maar wel op de 
partij, of anders gezegd op de inhoud. IK 
dacht aan mijn Ma dat een relativerende 
houding dit extra plakkaat misschien had 
kunnen voorkomen. Eén oranje biljet voor 
je huis is nog daargelaten maar twee? Ik 
ben direct heengegaan en enkele extra 
PvdA plakkaten achter ons 
slaapkamerraam geplakt.  Een ieder zal 
begrijpen hoe moeilijk het voor mij was 
dat 4 jaren geleden de twee voormalige 
tegenpolen overgingen in "één bed". Ik 
heb lang getwijfeld maar ben toch lid 
gebleven, want we zullen dezelfde fout 
toch niet weer maken? Of zal het te maken 
hebben met loyaliteit aan Pa en Ma, jouw 
partij trouw te blijven ook in moeilijke 
tijden. Over loyaliteit aan je ouders als 
bewuste maar vooral onbewuste drijfveer 
van je handelen heeft de Amerikaan 
Boszormenyi Nagy veel geschreven in één 
van zijn werken Invisibele Loyalities.  Zeer 
aanbevelingswaardig. 
 
 
Jan Smit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodewijk Asscher 

We hebben nu de kans om Nederland 
écht te veranderen 

Daar zijn heldere, eerlijke spelregels voor 
nodig. In het Nederland waaraan ik leiding 
wil geven, bouwen we met progressie-
ve krachten aan een sterke en socia-
le samenleving. 

Bron: pvda.nl 
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Bestuur 
 
Annelies Stolp (vicevoorzitter) 
Weper 6 8431  
RH Oosterwolde 
0516-522410 
astolpdeboer@hotmail.com 
 
Ivelina Vossen (secretaris) 
Zuidmaad 16  
8431 ZA Oosterwolde 
06-16-022744 
ivelinavossen@gmail.com 
 
Olphert Smit (penningmeester)  
Vaart ZZ 72 
8426 AG Appelscha 
06-46413845 
olphertsmit@planet.nl 
 

 
 
 
Herman Spoelstra ( bestuurslid) 
Helmholtstraat 3  
8435 SG Donkerbroek 
0516-492163 
herman.spoelstra@ziggo.nl  
 
Lien Dankbaar (bestuurslid) 
Coendringaweg 14  
8431 AT Oosterwolde 
0516-514288 
liendankbaar@gmail.com 
 
Helmich Wiegersma (bestuurslid) 
Buttingasingel 51  
8431 AX Oosterwolde 
0516-514160 
h.wiegersma@hotmail.com 

Fractie 

 
 
Simon ter Heide (fractievoorzitter) 
Grietmanstraat 5  
8421 RK Oldeberkoop 
0516-451491 
simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl 
 
 
Fimke Hijlkema (fractielid) 
Opzienersweg 52  
8433 PN Haulerwijk 
06-51506168 
fimkehijlkema@pvdaooststellingwerf.nl 
 

 
Jelke Nijboer (fractielid) 
Quadoelenweg 8  
8431 LM Oosterwolde 
0516-588414 
jelkenijboer@pvdaooststellingwerf.nl 
 
 
Geeske Mulder-Hoekstra (raadslid) 
Dorpsstraat 52  
8432 PD Haule 
06-40695324 
geeskemulder@pvdaooststellingwerf.nl 
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