
 

Conceptverslag algemene ledenvergadering PvdA Hilversum op 10 november 2016 

Locatie: Blibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55 Hilversum 
Aanwezig: 20 leden 

Agenda 
1. Opening 
2. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering (15/03/2016) 
3. Verslag uit de fractie 
4. Berichten van de werkgroepen en het ombudsteam 
5. Verslag van bestuur 
6. Concept werkplan 2017 
7. Concept begroting 2017 
8. Rondvraag  
9. Sluiting officiële vergadering 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De leden Jan Rensen, Jacques van 
Rooijen, Ines van Bergen en Cor Cales hebben zich afgemeld. 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2016. 
  
Het verslag wordt volgende keer besproken. 

3. Verslag uit de fractie 
  
Fractie vind dat er te weinig aandacht is van het College voor statushouders. Ook  
heeft de fractie aandacht gevraagd om aanspraak te maken op de 100 miljoen die  
landelijk beschikbaar is gesteld voor het tegengaan van kinderarmoede. De SP   
wethouder had hier geen oren na. Ook de raad stemde tegen.     
Er wordt geopperd om dit als fractie actief te communiceren aan de pers. 
Er is ook een motie ingediend over werkgelegenheid. Dit omdat de gemeente hilversum 
10 garantie banen wil aanbieden tot 2020. Daarom motie ingediend om dit te   
verdubbelen na 20 banen. Deze motie is aangehouden en niet in stemming  
gebracht. Fractie vind dat het college heel veel geld uitgeeft aan allerlei grote 
projecten, standbeeld op marktplein, rotonde, enz. Maar voor sociale zaken is geen geld 
beschikbaar.  
Nelleke vind dat PvdA’ers te negatief tegen elkaar zijn, zeker in slechte tijden… 
Ze mist de gezelligheid van de vereniging.  
Er ontstaat een discussie. 
Robert geeft aan dat hij van de fractie veel terugkoppeling mist. Hoort en leest er nooit 
wat van.  
Nelleke mist input van de vereniging en doet daartoe een oproep.  



Er wordt gezocht naar manier om dit mogelijk te maken. Dit kan aan de 
fractievergadering gekoppeld worden. Er moet dan wel input van de leden zelf komen.  

4. Berichten van de werkgroepen.  
  
- Werkgroep technologie en maatschappij 

Werkgroep gestopt. Misschien nog een poging proberen te wagen. Sjef Coenen 
legt uit dat het niet van de grond gekomen is. Inge stelt voor misschien aan de 
werkgroep zorg koppelen. Wordt vervolgd.  

- Werkgroep armoede 
 Henriette vertelt dat de werkgroep armoede een stichting heeft opgezet.  
 Stichting Dudokjes om een extraatje te geven aan mensen die weinig te besteden 
 hebben. Er is een probleem met de continuïteit van de stichting. Tegelijk is er  
 een ontwikkeling van de stadspas gaande vanuit de wethouder sociale zaken in  
 Hilversum. Deze stadspas biedt korting op basis van de hoogte van het   
 inkomen. Stichting Dudokjes is uitgenodigd om mee te denken aan de stadspas. 
 Hier is de stichting blij mee en hiermee gaan ze aan de slag. Ze schatten dat het 
 1ste kwartaal van 2017 meer vorm gaat krijgen. 

- Werkgroep zorg 
De werkgroep zorg is bezig een debat te organiseren met staatsecretaris van 
Rijn. Helaas moet het debat van 1 december verplaatst worden na januari/
februari.  
Robert vraagt aandacht om folders uit te delen omtrent de nieuwe 
zorgverzekering. Hij wil dat de PvdA en het ombudsteam zichzelf op die 
onderwerp profileert. De gemeente heeft een verzekering voor mensen waarbij 
het eigen risico is meeverzekerd, maar dat is alleen voor mensen in de bijstand/
laag inkomen.  
Punt voor congres -> waarom biedt PvdA niet eigen zorgverzekering aan? 

- Het ombudsteam 
 Robert doet al het werk!! Er zijn geen ombudsteams meer in Weesp en Gooise  
 Meren. Dus daar komen ook mensen van. Het is dus druk. Ombudsteam wil meer 
 naar buiten treden. Ombudsteam zoekt extra mensen. 

5. Verslag van bestuur 
  
Het bestuur is druk geweest met de werkgroepen en er zijn ook een aantal andere 
plannen. Er komt een bijeenkomst van PvdA voorzitters in het Gooi om te kijken waar 
we elkaar kunnen helpen. Ook met de verkiezingen in de aantocht. Er is ook een plan 
om een kleine leergang omtrent de lokale politiek op te richten. Om zo mensen 
geïnteresseerd te krijgen voor lokale politiek en de fractie. Het bestuur heeft 
individuele gesprekken gehad met fractie en leden van de fractie dat waren goede 
gesprekken.  
Bestuur doet een oproep voor campagne-coördinator omdat de groep actieve leden 
steeds kleiner worden. Dus we hebben echt hulp nodig. Er worden wat ideeën geopperd. 
Laat mensen meestemmen op een laptop over een lokale stelling op de Groest. Er wordt 
ook een oproep gedaan om de sociale media meer te benutten. 



Ook de lokale verkiezingen komen een jaar later eraan. Er wordt ook gezocht naar leden 
die geïnteresseerd zijn voor de kiescommissie. Deze moet gepresenteerd worden tijden 
de volgende ALV. 

Dan is er nog het punt van de samenstelling van het bestuur. 
De penningmeester Henriette treedt af. Dus hebben we nieuwe penningmeester nodig. 
De voorzitter doet een oproep voor een nieuwe penningmeester nodig. 

6. Concept werkplan 2017 

Inge neemt de hoofdlijnen door. Ze geeft aan dat veel van de zaken die al besproken 
staan in het werkplan staan.  
Er is een oproep van Saami om een laagdrempelige manier te vinden om de actieve 
Hilversummer te bereiken. 
Er wordt afgesproken dat het bestuur een aantal vacatures op de site gaat zetten 
verspreiden onder de leden voor de benodigde functies. 
Het werkplan wordt goedgekeurd. 

7. Concept begroting 2017 

Vraag over de kosten van scholing, hier staat niks over in in het werkplan. Deze moet 
nog worden opgenomen in het werkplan. Verder vind een lid de begrote bankkosten vrij 
hoog. Er wordt gemeld dat dit een (reële) inschatting is en daarom zo begroot.  
De begroting wordt goedgekeurd.  

8. Rondvraag 
  
Er wordt gesproken over intensief en verregaande samenwerken met Groenlinks. Bestuur 
gaat informeel overleggen met het bestuur van Groenlinks Hilversum. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.


