
Werkplan 2019 PvdA Valkenswaard 

 

In september 2018 is het huidige bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd, bestaande 

uit: 

Ed Sprokkel – voorzitter 

Jo Caris – secretaris 

Remy de Bats – penningmeester 

Jeroen Weyers – algemeen bestuurslid 

In dit werkplan zet het bestuur haar plannen uiteen voor 2019. 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Het bestuurt organiseert in 2019 4x een ALV. De ALV krijgt een nieuwe opzet en zal naast de 

‘verplichte’ onderwerpen zoals jaarrekening en begroting vooral een politiek inhoudelijk karakter 

krijgen. De data zijn: 18 februari, 13 mei, 23 september en 18 november. 

Samenwerking met de fractie 

Bestuur en fractie trekken samen op. Bestuursleden zijn waar mogelijk aanwezig bij de 

fractievergadering, en de fractie is welkom op de bestuursvergadering. Begin 2019 gaan bestuur en 

fractie de ‘hei’ op om samen de lokale politieke doelen te bepalen en hoe we als PvdA zichtbaar zijn 

in Valkenswaard. We gaan minimaal 1 gezamenlijke thema-avond organiseren over een lokaal 

thema.  

Regionale samenwerking 

Tijdens de ALV waarop het huidige bestuur is benoemd heeft de ALV ook gevraagd samenwerking 

met buurgemeenten te verkennen. Inmiddels hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met 

Heeze-Leende en Cranendonck. Er is afgesproken om eerst samen activiteiten te organiseren en als 

dit goed bevalt te onderzoeken welke organisatievorm het beste bij deze samenwerking past. Hierbij 

zijn een thema avond over ‘Water’ genoemd en een gezamenlijke 1 mei viering. 

Ledenbinding 

De PvdA heeft op peildatum 1-11-2018 in Valkenswaard 57 leden Het aantal actieve leden is een stuk 

kleiner. We zien ook de gemiddelde leeftijd toenemen. 

Hoewel veel leden zich niet laten zien op de ledenvergadering wil dit niet zeggen dat leden niet 

betrokken zijn bij de PvdA. Het bestuur wil het komende jaar meer inzicht krijgen in wie onze leden 

zijn en ze ook meer betrekken bij de afdeling door meer activiteiten te organiseren. Hiervoor worden 

de volgende activiteiten gedaan: 

- Rondje langs de leden. Bestuur en fractie bezoeken alle leden thuis. Ze controleren de 

contactgegevens (e-mail, telefoon), vragen naar interesses en wat ze kunnen bijdragen aan 

de lokale afdeling en roepen leden op signalen uit de wijk te delen met fractie. 



- Fietstocht en barbecue. In de zomerperiode organiseert het bestuur een fietstocht met 

aansluitend een barbecue voor leden en hun familie. Het bestuur staat open voor andere 

ideeën. 

Verkiezingen 

In 2019 zijn er verkiezingen voor de Provincie en waterschap (20 maart) en Europees parlement (23 

mei). Naast het plakken van posters willen we ook in Valkenswaard een bijdrage kleveren aan een 

goed resultaat: 

- Thema avond ‘Water’. Samen met de afdelingen Cranendonck en Heeze-Leende organiseren 

we een thema avond ‘Water’ in Valkenswaard. 

- Thema avond ‘Europa’. Dit kan een themabijeenkomst zijn tijdens de ALV van 13 mei, maar 

ook een gezamenlijke activiteit met de buurgemeenten behoort tot de mogelijkheden. 

- Rode slinger. Richting de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen proberen aan te 

sluiten bij de zogenaamde ‘rode slinger’ in de regio. Een bustocht langs meerdere gemeenten 

om daar met een grote groep de straat rood te kleuren. 

Permanente campagne 

Eerder genoemde activiteiten dragen al bij aan het vaker zichtbaar zijn van de PvdA in Valkenswaard. 

Daarnaast zetten we Facebook in om onze activiteiten en resultaten breder te promoten. Met 

gerichte (betaalde) promoties willen we maandelijks 1 onderwerp extra belichten. 

1 mei viering 

Het bestuur wil de 1 mei viering weer nieuw leven in blazen. Samen met de afdelingen Cranendonck 

en Heeze-Leende gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor een activiteit. 

Begroting 

Voor de activiteiten uit dit werkplan zijn de volgende kosten begroot, die ook integraal zijn 

opgenomen in de begroting 2019. 

Activiteit Begroot 

Ledenactiviteit fietstocht en barbecue 500 

Themabijeenkomsten water en europa 500 

1 mei viering 250 

Lokale politieke themavond met fractie 500 

Permanente campagne Facebook 250 

  

 

 

 


