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Secretarieel jaarverslag 2013 PVDA Noordenveld. 
 
Aantal leden per 01-01-2013 176 
Aantal leden per 31-12-2013 168 
Nieuwe leden in 2013 4 
Opzeggingen in 2013 10 
Overleden in 2013 2 
Verhuisd naar afdeling Noordenveld 1 
Verhuisd uit de afdeling Noordenveld 1 
 
Bestuur: 
 
Het bestuur van de afdeling Noordenveld heeft de eerste helft van 29013 maandelijks vergadert. 
De tweede helft van 2013 stond – samen met fractie en het Dynamisch team – in het teken van de 
voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, kandidaatstellingen 
(gemeenteraadsverkiezing), financiën, informeren leden en andere belangstellenden, contacten 
met het Gewest. Het bestuur heeft een jaarwerkplan dat een aantal concrete activiteiten vermeld, 
daarnaast vinden er ook themabijeenkomsten en acties met politieke inhoud plaats. De 
organisatie hiervan kenmerkt zich meer door een ad hoc werkwijze, middels een tijdelijke 
werkgroep die een klus op zich neemt. 
Tijdens de verkiezingen, onder andere naar aanleiding van de moeizame start met de 
kandidatenlijst, heeft het bestuur zich voorgenomen na die verkiezingen zich te bezinnen op de 
positie van de  afdeling. 
 
Georganiseerd werden: 
 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 (vond plaats in Peize bij café Ensingh. Als gast was Tweede 
Kamerlid John Kersten aanwezig. 

 
 26 maart vond de jaarvergadering plaats; de functie van penningmeester kon niet 

structureel ingevuld worden. Te gast waren vertegenwoordigers van “De Buurtzuster” om 
te praten over lokale zorg. Op 17 oktober is in een extra ledenvergadering het concept 
verkiezingsprogramma besproken. De ledenvergadering  was op 28 november, waar 
verkiezingsprogramma en lijst zijn vastgesteld. 

 
 Op 1 mei is samen met afdeling Tynaarlo 1 mei gevierd, en zijn rozen en speldjes aan 

jubilarissen uitgereikt. 
 

 Het Dynamisch team is zes keer bijeen geweest. 
 
Vertegenwoordiging: 
 
Paul Kassenberg (lid) en Henk Schelling (fractielid) waren congresafgevaardigden. De 
vertegenwoordiging van de afdeling in het Gewest bestond uit Maarten Dulfer en Martje v/d 
Heide. 
 
Nieuwsbrief en website: 
 
Eind 2013 is een nieuwe website in gebruik genomen. De nieuwsbrief is daarmee feitelijk komen 
te vervallen. 
 
 
Namens het bestuur, Peter Jager. 


