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Afdeling Terschelling. Werkplan 2019. 

Afdelingsbestuur PvdA Terschelling, november/december 2018 
   

Inleiding. 

Het bestuur van de afdeling Terschelling van de PvdA heeft de statutaire taak elk jaar 
een werkplan op te stellen. Dit jaarlijkse werkplan heeft  betrekking op de 
afdelingsorganisatie.  
Met dit nieuwe werkplan maakt de afdeling keuzes op hoofdlijnen voor het 
verenigingsjaar 2019. 

In het werkplan 2019 komen veel zaken terug die ook in voorgaande jaren voorkwamen. 
Beleid en afdelingsactiviteiten zijn langer van toepassing dan één jaar, waardoor veel 
zaken in een bepaald werkplan terugkomen in het werkplan voor het volgende jaar.  

Kaders. 
Alvorens in te gaan op de afdelingsactiviteiten wordt in dit hoofdstuk een aantal 
uitgangpunten weergegeven. 
Deze uitgangspunten zijn: 

 Voortdurende ontwikkeling van de afdeling. 

• Waar nodig cultuurverandering binnen de afdeling: door verandering samen 
sterker. Met behoud van waardevolle tradities en die zaken die hun waarde in het 
verleden bewezen hebben. 
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• Vergroten van het aantal leden en activeren van meer leden van de afdeling, 
waarbij speciale aandacht is voor de werving en activering van jongeren. 

• Een verantwoord financieel beleid. 
• Het vergroten van de aanwezigheid en zichtbaarheid van de PvdA in de 

Terschellinger gemeenschap: de PvdA dient onderscheidend te zijn van andere 
partijen, zowel in de Gemeenteraad als daarbuiten. 

• De afdeling functioneert open en eerlijk in contacten en is daardoor een 
betrouwbare partner. 

Ondersteuning van het politieke proces 

Het ondersteunen  van de fractie in zijn taken. 
Het organiseren en (doen) uitvoeren van die verkiezingsactiviteiten die een 
afdeling reglementair dient te ontplooien 

Het organiseren en (doen) uitvoeren van extra verkiezingsactiviteiten die in 
overleg tussen fractie en bestuur worden afgesproken. 

Bovenstaande uitgangspunten vormen de kaders voor het handelen van de afdeling 
en sluiten aan op de landelijke PvdA kaders die geschetst zijn in de statuten, het 
huishoudelijk reglement en beleidsvisies.  

Tegelijker tijd kent het functioneren van de afdeling nog een aantal essentiële 
waarden: 

• Het bestuur zal zich niet direct bezig houden met het politiek inhoudelijke werk. 
Daarvoor is de fractie verantwoordelijk. Dit neemt niet weg dat er wordt 
gestreefd naar een goede onderlinge samenwerking en verstandhouding waarbij 
fractie en bestuur op de hoogte zijn van essentiële zaken in elkaars 
functioneren.  

• De algemene ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan in de afdeling en 
is tevens de  plek  waar zowel bestuur als wethouder en fractieleden 
verantwoording afleggen over hun functioneren.  

De kosten die het functioneren van de afdeling met zich meebrengt dienen binnen de 
kaders van de afdelingsbegroting te passen. 

In de begroting van de afdeling voor 2019 welke tevens op de ALV nog te houden in 
December 2018  voor zal liggen – is een nadere uitwerking te vinden van de kosten 
die aan de verschillende in dit werkplan opgenomen activiteiten verbonden zijn. 
Dit alles heeft tot doel een transparant en controleerbaar kostenbeleid, wat het 
mogelijk maakt om aan het einde van elke beleidsplanperiode te toetsen in hoeverre 
de gestelde doelen (financieel) gehaald zijn. 
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 Activiteiten 2019/2020 

In de eerste maanden van 2019  zal de aandacht van de afdeling vooral gericht zijn 
op de uitvoering van de pilots uit de commissie van waarde.  

Activiteit Gepland Actie Doelgroep

1.Jaarvergadering Eerste kwartaal 
2019

Bestuur Leden

2.Ledenvergadering Derde kwartaal 
2019 

Bestuur leden

3.Bestuurs- 
vergaderingen

1 keer in de 
twee maand

Bestuur Bestuursleden/ 
waarnemer 
fractie

4. Opstellen 
werkplan 2020

3e kwartaal 
2019

Bestuur Partij, Leden, 
Geïnteresseerd
en

5.Opstellen 
begroting 2020

4e kwartaal 
2019

Penningmeester Partij, leden 
geïnteresseerd
en

6.Communicatie Continu Voorzitter, 
Secretaris bestuur

Bestuursleden

7.Website 
communicatie media 
digitaal en niet 
digitaal.
 

Continu/met 
incidentele 
acties n.a.v. 
actuele 
ontwikkelingen

Webmaster, 
bestuur en fractie

Leden en 
geïnteresseerd
en

8.Externe 
communicatie 
(coördinatie 
persberichten, 
interviews en 
uitingen in brede 
zin)

Continu Politiek inhoudelijk: 
fractievoorzitter . 
Overig: 
bestuursvoorzitter. 
In overleg fractie of 
bestuursleden

Leden en 
geïnteresseerden
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9.Permanente 
Campagne

Continu Bestuur samen met 
fractievoorzitter en 
webmaster. 
Actie; twitter 
faceboek account

Terschellingers

10. werving & 
introductie  nieuwe 
leden.

Continu Bestuur en fractie. 
Actie; contact met 
ander afdelingen 
en in gesprek met 
leden. 

Potentieel 
nieuwe leden 
en nieuwe 
leden.

11.Scholing 
nationaal

Volgens aanbod, 
eventueel na 
eigen initiatief

Bestuur. Cursus 
2020 

Bestuursleden, 
leden

12.Politieke 
bijeenkomsten/ 
spreekuren

Volgens  schema 
raadsvergadering
en

Fractie is 
verantwoordelijk 
voor spreekuur.

geïnteresseerd
en

13.1 mei viering . Rond of op 1 
mei.

Bestuur Leden & andere 
geïnteresseerd
en

14. Contact/overleg 
fractie

Continu, 
overleg fractie 
en bestuur

Regulier: 
Voorzitter & 
fractievoorzitter 
met vast contact 
persoon. 
Overig: bestuur 
en fractieleden

Bestuur en 
fractie

15. Campagne 
Provinciale Staten 
verkiezingen 2019

Volgens nader 
vast te stellen 
planning

Bestuur, fractie, 
campagnecoördinato
r

Partij, 
stemgerechtigd
e- 
den 
Terschellingers

16. Netwerken 
Terschelling

Continu Bestuur, fractie en 
schaduw 
fractieleden

Inwoners van 
Terschelling, 
relevante 
instituten en 
organisaties
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Toelichting/ uitwerking activiteiten; 

1.Jaarvergadering. 

In het eerste kwartaal van 2019 zal de Algemene Ledenvergadering  worden 
gehouden. In deze vergadering zullen als gebruikelijk vaste onderdelen als 
jaarverslag, jaarrekening evenals het verslag en de verkiezing van de nieuwe 
kascontrolecommissie aan de orde komen.  
We houden het principe aan af te wisselen tussen West en Midsland. Bij aankondiging 
van deze vergadering zal vermeld worden dat mensen opgehaald en weer 
thuisgebracht kunnen worden.  

2. Bestuursvergaderingen. 

Door betere agendering en verslaglegging zal hier een kwaliteitsslag gemaakt worden. 
Een afgevaardigde van de fractie zal de bestuursvergadering bijwonen. 
Het bestuur vergadert volgens schema, extra vergaderingen worden uitgeroepen indien 
de actualiteit daar aanleiding toe geeft of als twee bestuursleden daarom verzoeken. 
De bestuursvergadering functioneert conform de regelgeving binnen de partij. 

17. Netwerken 
Gewest/provincie

Op relevante 
tijdstippen

Bestuur, fractie en 
vooral 
gewestafgevaardigd
e. Actie; 
vergaderingen van 
het gewest 
bijwonen

Gewest 
Friesland.

18.Afdelingsvertege
nwoordig nationaal. 
Congressen, 
nationale 
bijeenkomsten.

Op relevante 
tijdstippen

Congresafgevaardig
de ieder lid kan 
naar het congres en 
heeft stemrecht. 

Voor iedereen 
toegankelijk. 
Voor de team 
geest goed  
met regelmaat 
organiseren.

19. Samenwerking 
buurtafdelingen

Contact met 
Ameland en 
Harlingen.

Bestuur. PvdA leden 
Terschelling en 
leden buur 
afdeling

20. Interne scholing Inspelend op 
behoefte

Bestuur Bestuursleden, 
actieve leden

21. Werkbezoeken Inspelend op 
behoefte en 
mogelijkheden

Bestuur en fractie 
in goed overleg 
inventariseren en 
schema opstellen.

Geïnteresseerd
en
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4 werkplan en 5. Begroting. 

Deze stukken worden in het derde en vierde kwartaal geagendeerd. Ze worden in 
concept besproken tijdens de bestuursvergadering en voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering. 

6 Communicatie. 

Het is van doorslaggevend belang om helder te communiceren. 
Communicatie met leden: 
De Terschellingse PvdA leden zullen  zo goed mogelijk worden betrokken bij 
de activiteiten van de afdeling. Het persoonlijk contact zal de grootste rol 
blijven spelen, bestuursleden zullen contact zoeken en onderhouden met onze 
leden. Daarnaast zal meer gebruik worden gemaakt van digitale 
communicatiemiddelen zoals e-mail en de website.   
De leden die geen email adres hebben opgegeven, en/ of over minder digitale 
middelen beschikken zullen  per post een uitnodiging ontvangen voor 
ledenvergaderingen en op de hoogte worden gesteld van belangrijke zaken. 
         

7. Website ,communicatie media digitaal en niet-digitaal. 

De website van de afdeling wordt beheerd door de webmaster. De inhoud wordt 
afgestemd met het bestuur en de fractie. 
Het gebruik van e-mail zal uitgebreid worden, de leden zullen vaker een mail krijgen 
met informatie, het bestuur zal meer aandacht besteden aan communicatie over en 
weer met leden en andere inwoners van Terschelling. 

8. Externe communicatie. 

(coördinatie persberichten, interviews en uitingen in brede zin) 
De bestuursvoorzitter is verantwoordelijk voor de externe communicatie. 
Communicatie namens  het bestuur loopt via de voorzitter. 
Politiek inhoudelijk verzorgd de fractie voorzitter de communicatie, waar mogelijk in 
overleg met de bestuursvoorzitter. 
Zoals vastgelegd in de regelementen van de PvdA, en wenselijk binnen functionele 
teams, zullen individuele leden niet reageren of communiceren namens het bestuur of 
de afdeling.  
Alleen na overleg met bestuur kan hiervan afgeweken worden. 
De praktische uitvoering van deze communicatie zal veelal tot de taak van de 
secretaris behoren.  

9.   Permanente Campagne. 
9a. Campagne 2019/2020 

Over dit onderwerp zal het bestuur met voorstellen komen, dit onderwerp zal 
geagendeerd en nader uitgewerkt worden in activiteiten in de bestuursvergaderingen. 
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10.  Werving, en introductie & nieuwe leden. 
10a.Leden in aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen 2019/2020. 

Leden kunnen lid worden voor 2 euro per maand; 
Nieuwe leden zullen benaderd worden door de voorzitter. Het voordeel van onze kleine 
gemeenschap kunnen we gebruiken door, waar mogelijk, op de persoon gerichte 
aandacht te geven. 
Jongeren worden ook in dit werkplan als een belangrijke doelgroep 
omschreven. Jongeren hebben namelijk de toekomst! 
Het zal een uitdaging worden deze doelgroep te interesseren en zelfs te 
activeren in onze afdeling. 

11.Scholing nationaal. 

Het scholingsaanbod vanuit de partij zal nadrukkelijk bekeken worden op relevantie en 
mogelijkheden. Bestuursleden, (schaduw)fractie leden zullen aangemoedigd worden 
van scholing gebruik te maken. Als er vanuit onze afdeling scholing genoten wordt, 
wordt verwacht dat terugkoppeling plaatsvindt. 
Waar dat relevant is, zal de afdeling zelf op zoek gaan naar scholingsmogelijkheden. 

12.Politieke bijeenkomsten/spreekuren. 

De fractie verzorgt de spreekuren.  
De mogelijkheid om politieke bijeenkomsten te organiseren buiten de spreekuren zal 
onderzocht worden.  
Gedacht kan worden aan een min of meer informele bijeenkomst met een duidelijk 
PvdA stempel.                                    

13 1 mei viering  

Het uitdelen van rode rozen aan de deur is een waardevolle traditie gebleken, vooral 
voor onze oudere leden maar ook jongere leden waarderen deze traditie. Vanaf 2015 
krijgt ieder lid een roos. 
Het bestuur zal dit dan ook blijven faciliteren en organiseren. 
De 1 mei viering werd in het verleden aangepast aan de Mei branden. Ook dit jaar zal 
dat overwogen worden. 
De invulling van deze bijeenkomst wordt door het bestuur voorbereid. 

16. Campagne Provinciale Staten verkiezingen 2019. 
Hier zal veel, wellicht het meeste, aandacht naar uitgaan in aanloop op de 
verkiezingsdatum. Bestuur en fractie zullen gezamenlijk een campagneplan opstellen 
en uitvoeren. De campagne coördinator zal hier een coördinerende rol in hebben. 

17. Netwerken Terschelling 

Bestuur en fractie zullen deelnemen aan zoveel mogelijk relevante bijeenkomsten om 
informatie te verkrijgen en te communiceren met de bevolking van Terschelling. 
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Maatschappelijke activiteiten van bestuursleden worden toegejuicht, zowel op 
nationaal als lokaal niveau zijn PvdA leden betrokken en actieve deelnemers aan de 
samenleving. Uiteraard voor zover de doelstellingen en de werkwijze van deze 
bijeenkomsten niet in strijd zijn met bij de doelstellingen en de opvattingen van de 
sociaal democratie. 

18. Netwerken Gewest. 

De gewestafgevaardigde van de afdeling Terschelling zal mede zorgen voor een goede 
informatie overdracht tussen de afdeling Terschelling en het gewest. 

19.Afdelingsvertegenwoordig nationaal.  
Congressen, nationale bijeenkomsten. 

De afdeling stelt een congresvertegenwoordiger aan. Deze zal mede  zorgdragen voor 
een goede informatie overdracht tussen congressen/ landelijke bijeenkomsten en de 
afdeling. Waar mogelijk en relevant kunnen ook anderen afgevaardigd worden naar 
bijeenkomsten op nationaal niveau. 

20. Samenwerking buurtafdelingen 

Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Daarom dient er nauwer 
te worden samengewerkt met de andere eilanden en de andere afdelingen in Fryslân. 

21. Interne scholing 

Het bestuur zal gebruik maken van aanwezige kennis en vaardigheden om elkaar bij 
te scholen waar dat relevant wordt geacht. Waar nodig zal het bestuur 
scholingsmogelijkheden van buitenaf inzetten om het eigen functioneren te 
verbeteren. 

22. Werkbezoeken 

In nauw overleg met de fractie zal het bestuur werkbezoeken van Tweede 
Kamerleden, 
Gewest of Statenleden of anderen aan onze afdeling organiseren. 
Dit zal georganiseerd worden op geleide van actuele ontwikkelingen en/of 
vraagstukken. 
Deze werkbezoeken kunnen ook samen met anderen georganiseerd worden. 

Relatie met de fractie en wethouder(s). 

Zoals eerder vermeld vormt de fractie de kern van het politieke functioneren van de 
PvdA op Terschelling. 
Het overleg met onze wethouder zal voornamelijk plaatsvinden via de fractie als het 
om politiek inhoudelijke onderwerpen gaat. Voor andere partijgebonden zaken zal de 
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wethouder uitgenodigd worden bij bestuursvergaderingen en/of apart geplande 
bijeenkomsten. 

Begeleiding van de fractie.  
De bestuursvoorzitter  heeft de statutaire taak om samen met de fractievoorzitter 
zorg te dragen voor de evaluatie van de fractie. 
In 2019 zal een evaluatie gehouden worden in overleg met de fractie en bestuur.  
Om een goede samenwerking te garanderen woont de fractievoorzitter (of een 
vervanger) de bestuursvergaderingen bij en is de afdelingsvoorzitter (of een 
vervanger) aanwezig bij de fractievergaderingen. 

  Tot slot 

Dit werkplan is een concept en wordt voorgelegd aan de ledenvergadering van de 
PvdA. Indien de ledenvergadering het werkplan accordeert zal het in werking treden 

en in 2019 als de belangrijkste leidraad voor de afdelingsactiviteiten fungeren. 

Afdelingsbestuur 
Het afdelingsbestuur bestaat uit 5 Leden.  
Marry Harkema, Voorzitter. 
Janny de Jong ,Secretaris. 
Afke Nel Smit, Penningmeester webmaster, campagnecoördinator r. 
Jan Willem Adams, webmaster, campagnecoördinator.  
Henk van Deelen, Bestuurslid. 
Edo de Bakker, Bestuurslid  

Fractieleden: 
Christa Oosterbaan, fractie voorzitter. 
Marika Spanjer, fractielid 
Aukje van Akkeren-Schol, fractielid. 
Jan Willem Adams, fractielid, fractielid 

Schaduwfractie: 
Colin de Beer 

Wethouder, 
Sietze Haringa  

Commissieleden, 
Henk van Deelen 
Flip Tocila 
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