
Haarlem, 5 februari 2016

Beste partijgenoot, 

Hierbij informeer ik u over de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Haarlem op dinsdagavond
22 maart 2016 van 19.30-22.00 uur in Wijkcentrum ‘t Broederhuis aan het Nagtzaamplein 67 te 
Haarlem. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de vergadering. 
De avond staat grotendeels in het teken van een terugblik op het jaar 2015 door het 
afdelingsbestuur, de fractie en de wethouder. Ook kijken we vooruit naar de komende twee jaar. 
Daarnaast vindt er een verkiezing plaats voor twee algemeen bestuursleden omdat de termijn van
Bob Hilarius en Heleen de Jong afloopt. Leden kunnen zich hiervoor tot en met zaterdag 27 
februari kandideren. Meer informatie over de vacature en kandidaatstelling is onderaan dit bericht
en op de achterzijde opgenomen. 

De concept agenda van de vergadering vindt u hieronder. Aanvullingen op dit concept kunt u tot 
en met zaterdag 27 februari 2016 aan mij doorgeven. Een week voor de vergadering ontvangt u 
van mij de definitieve agenda.

Concept agenda Algemene Ledenvergadering PvdA Haarlem dinsdag 22 maart 2016
1. Opening, vaststellen agenda.
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergaderingen van 24 november 2015.
3. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag van de afdeling over 2015.
4. Een voorstel van het afdelingsbestuur voor de bestemming van de algemene reserve van de 

afdeling.
5. Verkiezing van twee algemeen bestuursleden voor het afdelingsbestuur.
6. Een presentatie over de veranderingen in de ledendemocratie van de (landelijke) partij.
7. Terugblik op 2015 en vooruitblik op de komende twee jaar met fractie en wethouder.

Ik ga er van uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact
met mij opnemen.

Met vriendelijke groeten, 
Namens het afdelingsbestuur van de PvdA,
Conny Kaper, Secretaris PvdA Haarlem
E-mail: secretarispvdahaarlem@gmail.com | Telefoon: 06-15874310

Kom jij het afdelingsbestuur versterken?
De PvdA Haarlem is een actieve en levendige vereniging van meer dan 600 leden. We organiseren
o.a. debatten, gaan van deur tot deur bij Haarlemmers, maar doen ook samen mee aan een 
popquiz. Het afdelingsbestuur is de drijvende kracht achter deze activiteiten. Tijdens de volgende 
ledenvergadering kiezen we twee nieuwe algemeen bestuursleden. Kom jij het bestuur 
versterken? Lees verder in het volgende blokje.



Vrijwilligersvacatures: twee algemeen bestuursleden (ieder 2-6 uur 
per week)
Het afdelingsbestuur van de PvdA Haarlem bestaat uit zes leden: een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en drie algemeen bestuursleden. Samen vormen we een goed team, we zijn stuk 
voor stuk vrijwilligers die zich elke week inzetten voor een levendige en actieve vereniging waar 
voor iedereen wat te doen is.

We zijn op zoek naar twee algemeen bestuursleden die onze groep komen versterken en ons 
helpen om het ambitieuze werkplan te realiseren. We zijn bij voorkeur op zoek naar één 
bestuurslid dat zich richt op de organisatie van discussie- en debatbijeenkomsten en naar één 
bestuurslid dat zich richt op communicatie en campagne. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te
zetten binnen het afdelingsbestuur van onze politieke vereniging? Solliciteer dan als algemeen 
bestuurslid met een van deze twee taken!

Organisatie van maandelijkse discussie- of debatbijeenkomsten
● Je weet welke onderwerpen actueel zijn in stad en land waarover we een discussie of debat 

kunnen organiseren.
● Je hebt ervaring met het organiseren van activiteiten en weet wat er bij komt kijken om een 

activiteit tot in de puntjes voor te bereiden en uit te voeren.
● Je kunt goed samenwerken met andere vrijwilligers.

Communicatie en campagne
● Je hebt ervaring met het schrijven van teksten en je beheerst de Nederlandse taal tot in de 

puntjes.
● Je hebt ervaring met het beheren van websites (WordPress), social media (Facebook en 

Twitter) en nieuwsbrieven (bijvoorbeeld Mailchimp).
● Je zorgt ervoor dat álle Haarlemmers bekend zijn met de resultaten van de PvdA Haarlem.

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding. Als algemeen bestuurslid
besteed je ongeveer 2 tot 6 uur per week aan de bestuurstaken. Je werkt vrijwillig, maar 
bestuurswerk is niet vrijblijvend. Als algemeen bestuurslid word je gekozen voor een periode van 
vier jaar.

Meer weten?
Op onze website (https://haarlem.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/96/2015/07/160114-Profiel-
algemeen-bestuurslid.pdf) lees je meer over de prioriteiten van het afdelingsbestuur en wat we 
verwachten van bestuursleden in het algemeen en de algemeen bestuursleden in het bijzonder. 
Voor vragen en meer informatie neem je contact op met afdelingsvoorzitter Remy Wilshaus (06-
25156944 of r.wilshaus@gmail.com). Hij vertelt je graag over het bestuur, wat je van ons kunt 
verwachten, maar ook wat wij van de nieuwe bestuursleden verwachten.

Wil je je kandidaat stellen als algemeen bestuurslid?
● Stuur uiterlijk zaterdag 27 februari 2016 jouw schriftelijke motivatie en cv (samen max. twee 

A4) aan secretaris Conny Kaper (secretarispvdahaarlem@gmail.com).
● Op zondag 6 maart 2016, tussen 10.00 en 14.00 uur vinden individuele 

kennismakingsgesprekken plaats van de kandidaat bestuursleden met de afdelingsvoorzitter 
en een vertegenwoordiger van de scoutingscommissie.

● Op vrijdag 11 maart 2016 worden de kandidaat bestuursleden (motivatiebrief en cv) bekend 
gemaakt aan de leden.

● Tijdens de ALV van 22 maart 2016 krijgen de kandidaten de gelegenheid zich aan de leden 
voor te stellen, krijgen de leden de gelegenheid om vragen te stellen en vindt aansluitend de 
verkiezing plaats. Er worden twee nieuwe algemeen bestuursleden gekozen.


