
 

  
 

Notulen PVDA Ridderkerk  
 

Vergadering:  Algemene ledenvergadering PvdA Ridderkerk, Partycentrum Gert v.d. Graaf 
Datum:  25 maart 2014 
Aanwezig:  Henk Zwiers, Loecke de Vogel , Henk v.d. Meiden, Rob van Heijst, Jeroen Rijsdijk, Rinus 

Hitzert, Andre van Santvliet, Marijke v.d. Schoor, Shima Pattisahusiwa, Frans Posthumus, 

Gerard Bosman, Inge Nuis, Bart en Mieke v.d. Berg, Harrie en Riet Bolink, Frits en Ties 

Hilgers, Fred Jansen, Ria van Dijk, Willemien Luteijn, Jan v.d. Burg, Samim Qayoumi,  

Said Shiavash, Peter Grandia, Arianne Ripmeester, Jolanda Muntz, Aina van Houwelingen, 

Turkan Duman, Veli Tutar, Jilles Soffree, Rene van Gink, Linda van Gink, Heydar Nasier, 

Marianne van Gink, Andre van Abeelen en Anny Attema. 
   
Afwezig met kennisgeving: Jo Swart, Nico Bravenboer, Peter Bakker en Rob van Tulder 
Als gast is aanwezig Astrid Oosenburg, lid van de 2e Kamer. 
 
1. Opening 

Afdelingsvoorzitter Henk Zwiers opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 
Ook deze keer weer blij verrast door het grote aantal aanwezigen. Een speciaal welkom voor Burgemeester 
Anny Attema en Astrid Oosenburg. Zij vervangt Hans Spekman, die door omstandigheden op het laatste 
moment moest afzeggen. 

2. Bespreken verkiezingsuitslag en afscheid nemen en bedanken. 
Henk blikt even terug op de afgelopen verkiezingen. Maar 2 zetels behaald, dat geeft wel een kater. Er is de 
laatste 4 jaar uitstekend werk verricht, er was een goede campagne, maar de kiezer heeft ons in de steek 
gelaten. 
De vergadering staat even stil bij het overlijden afgelopen december van ons lid Chris Mante. 
Al is de fractie nu gehalveerd, er staan gelukkig wel burgerleden klaar om te ondersteunen en ook een 
voltallig bestuur. 
 
Anny Attema blikt even terug. De verkiezingen zijn in Ridderkerk zonder incidenten verlopen. De uitslag 
maakt wel verdrietig. ”De kiezer voelt zich in de steek gelaten door de politiek”. Maar een sterk land heeft 
een sterke sociaal democratie nodig. 
Anny heeft ook een persoonlijk woord voor alle mensen die vandaag afscheid nemen. 
 
Dan krijgt Astrid Oosenburg het woord. Ze maakt nogmaals excuses namens Hans Spekman voor zijn 
afwezigheid. 
De uitslag van de verkiezingen is een leermoment voor Den Haag. De fractie daar brengt nog niet goed 
over het voetlicht wat er al bereikt is.  
Astrid voelt zich strijdbaar, ook door de uitspraak van Geert Wilders. Wij moeten het opnemen voor de 
zwaksten in de samenleving. Wij moeten er zijn voor de mensen. 
 
Henk bedankt haar voor haar verhaal, dat recht uit het hart kwam. 
Dan over tot het afscheid nemen. 
Programmacommissie (Aina, Riet, Jeroen, Fred, Jilles, Andre van S. en Rob) heeft heel veel werk verzet. 
Het programma ziet er prachtig verzorgd uit. Het vele onzichtbare werk zien we niet, maar het is wel 
verricht. Dank daarvoor. 
Campagnecommissie (Jolanda, Arianne, Marijke, Shima, Heydar, Henk vd. M. en Peter). 
We waren veel en vaak zichtbaar op straat. Hulde voor al het werk dat verricht is. Twitter en Face Book 
zijn goed ingezet. De krant zag en prima uit. Canvassen met een groep is erg leuk om te doen. 
Fractie: Een persoonlijk woord van Henk voor alle fractieleden die niet meer terugkomen, Andre van A en 
Andre van S als burgerleden. Turkan, Marianne en Aina als raadsleden. Zij spreken ook hun gevoelens uit 
over hun vertrek en over de afgelopen periode. 



 
 
 

  
 

  

Bestuur: Ook hier een persoonlijk woord van de voorzitter voor de mensen die uit het bestuur gaan (Rinus, 
Loecke, Jeroen). Ook even aandacht voor Marijke, de nr. 4 op de kandidatenlijst. Voor haar en Andre (nr.3) 
is het extra zuur dat we zo weinig zetels hebben. Marijke blijft gelukkig penningmeester en wordt 
burgerlid. Ook Rob van Heijst zal burgerlid worden, ter ondersteuning van de fractie. 
Dan nog even aandacht voor Arianne, al 8 jaar onze fractievoorzitter. Hectische tijden geweest, waar het 
soms erg ingewikkeld manoeuvreren was. Henk spreekt de hoop uit dat de energie blijft, ook in de 2 mans 
fractie. Maak gebruik van alle steun van mensen om je heen. 
Frits Hilgers spreekt dan nog een woord van afscheid voor Henk Z. 
Iedereen krijgt van Anny en Astrid bloemen en/of een fles wijn als blijk van dank. 
 
Na een korte pauze gaan we door met de regulieren ledenvergadering. 
 

  

3. Notulen ALV van 13-03-2013 en 27-11-2013 
De notulen van beide ledenvergadering worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen 2013-2014 (voorzitter, secretaris, penningmeester))) 
De jaarverslagen worden goedgekeurd. 

 
5. Verslag kascontrole commissie. (Fred Jansen, Cornelis Krol is afwezig) 

De kas is gecontroleerd en alles is oké bevonden.  
Een advies van Fred is om een echt boekhoudprogramma aan te schaffen. Marijke gaat dit navragen op het 
partijbureau. De commissie wordt bedankt voor het verrichte werk. 
 

 6.  Financieel overzicht en begroting.  
      De fractie is gehalveerd, dus de inkomsten voor de afdeling zullen een stuk minder zijn. Penningmeester        
heeft graag dat fractieleden per maand hun afdracht overmaken, dan kan het boekjaar op tijd afgesloten worden. 
Marijke wordt bedankt voor het verrichte werk. Mededeling: de partij heeft geen rekening meer bij de ING, 
alleen nog bij de RABO. 
 
7. Verkiezing kascontrole commissie 
    Fred Jansen is niet meer beschikbaar. Cornelis blijft nog een jaar en Rene van Gink wordt gekozen als nieuw 
lid. 
 
8. Afgevaardigden Congres en Gewest. 
    Congres: Arianne en Gerard 
    Gewest: André van Santvliet en Jeroen. 

  
 
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

 Het bestuur is trots een volledige ploeg mensen voor te dragen voor het bestuur. Gerard Bosman als 
voorzitter, Shima Pattisahusiwa als secretaris en de leden Aina van Houwelingen, Wim Boer, Heydar 
Nasier. Marijke blijft Penningmeester en ook Henk v.d. Meiden blijft in het bestuur. Als “stagiair” heeft 
Samim Qayoumi zich aangemeld, hij wil graag meelopen in het bestuur. 
Allen worden bij acclamatie gekozen. 
Gerard spreekt als nieuwe voorzitter de vergadering toe. Hij dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. 
Hij woont nog geen jaar in Ridderkerk, maar voelt zich in de afdeling thuis en heeft al veel contacten. 
Er zal een evaluatie komen op de verkiezingen, een onderzoek naar de lage opkomst. Gerard denkt dat het 
geen ontevredenheid is maar desinteresse van de kiezer. De lokale partijen hebben wel gewonnen. Wij 
moeten de meerwaarde aantonen van een landelijke partij, wij hebben verbinding met provincie en Kamer. 
De fractie kan altijd een beroep doen op het bestuur voor ondersteuning. 



 
 
 

  
 

  

 
Jolanda (voorzitter campagnecommissie) geeft aan dat er nog een evaluatie van de campagne komt. Wij 
hebben lokaal het verschil niet gemaakt. Ze wenst de nieuwe fractie heel veel sterkte en succes. 
 

10. Rondvraag. 
 Gerard: De campagnecommissie kan doorgaan, de Europese Verkiezingen zijn in mei. 
       Marijke: Zondag 30 maart is Frans Posthumus te gast bij radio Ridderkerk.   
       Arianne dankt iedereen voor de mooie woorden. Ze stelt voor een avond te organiseren in BAR verband. 
       De vergadering gaat daarmee akkoord.  
   
11. Sluiting. 

Henk sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.  
        “Wij gaan weg, maar laten een mooie vereniging achter” 


