
  

PvdA Oost Gelre 

 

Globaal werkplan 2014  

  

Inleiding 

Als afdeling zijn we met een uitstekende ploeg mensen bezig de PvdA in Oost Gelre 
op de kaart te zetten. Dat is leuk, gaat in prima sfeer, open en met respect voor 
elkaar. 
We krijgen van veel kanten waardering voor ons werk. We blijven nuchter.  
De waardering motiveert wel om door te gaan op de ingeslagen weg en ons daar  
waar mogelijk te blijven verbeteren. 
Speerpunten zijn de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2014 en de 
Europese verkiezingen 2014. 
  

Doelen voor 2014 

 Via eigen en externe media de gemeenteraadsfractie en afdeling herkenbaar 
houden in en buiten Oost Gelre 

 Door goede communicatie leden actief betrekken bij het afdelingswerk 

 Ledenbestand op 1-1-’15 met 5 % uitbreiden ten opzichte van het laatst 
bekende aantal. 

 Het campagne voeren voor beide verkiezingen en onze kandidaten zo goed 
mogelijk voor het voetlicht brengen.

   

  

Middelen 

ALGEMEEN 



 Ledenvergadering 2 maal per jaar 

 Politiek café 1 x per jaar 

 Bestuursvergaderingen 2x per jaar 

 Overleg bestuur-fractie 1 à 2 x per jaar 

 Fractievergaderingen: frequentie te bepalen door fractie, zo veel mogelijk 
bijgewoond door minimaal 1 bestuurslid); in de richting van de fractie wordt er 
naar gestreefd ook raadsopvolgers/fractieassistenten zo veel mogelijk aan de 
fractievergaderingen te laten deelnemen. Van commissieleden wordt zondermeer 
verwacht dat zij fractievergaderingen in de regel bezoeken. 

 Digitale ‘Nieuwsflits’: actuele mailing onder zo veel mogelijk leden en 
belangstellenden met de laatste actualiteit omtrent de afdeling: zo’n 5 maal per 
jaar.  

 Berichten in Elna en Groenlose Gids minstens 5 x per jaar 

 Website actueel houden 



 Ledenwerfcampagne via “van-mond-tot-mond reclame” 

 Opvang van nieuwe leden en pogen ze bij het afdelingswerk te betrekken 

 Scouting en werving van nieuwe bestuurders en volksvertegenwoordigers  

 Voorbereiden gemeenteraadsverkiezingen 2014 en het voeren van campagne 

 Voorbereiden Europese verkiezingen 2014 en het voeren van campagne 

 Gezamenlijke activiteiten met gewest en regio; we blijven ons actief opstellen 
teneinde de samenwerking met de andere afdelingen in de Achterhoek te 
continueren. 

 
  

Het bestuur van de PvdA afdeling Oost Gelre. 
28-11-13/gjb 

  

  

  
 


