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Ledenactiviteiten 

Een afdeling leeft van haar leden! Het teruglopend aantal leden blijft daarom een zorgpunt , niet 

alleen omdat daarmee de beschikbare middelen minder worden. Daar willen we een ommekeer in 

bereiken. We willen ook discussie en actie mogelijk maken, ruimte bieden voor sociaal-democratisch 

politiek talent van welke leeftijd, sekse, herkomst of opleiding dan ook, nu en in de toekomst.  

Uiteraard organiseren we de huishoudelijke ledenvergaderingen, maar als het enigszins kan doen we 

dat in combinatie met andere inhoudelijke onderwerpen uit de actuele politiek, van lokaal tot 

internationaal. Bij gelegenheden als de opening van het politieke jaar en op 1 mei trekken we zo veel 

mogelijk samen op met onze buurafdelingen in de regio.  

Het in het voorafgaande jaar gevormde Wijkanaanpak-/Ombudsteam zal in 2015 mensen in 

Leidschendam-Voorburg met concrete raad en daad bijstaan.  

We zorgen als afdeling zichtbaar en actief aanwezig te zijn met inbreng bij het Congres en de 

Ledenraad, in het Gewest Zuid-Holland en in de netwerken van de PvdA.  

Communicatie 

De communicatie zal in 2015 vooral in het teken staan van het behouden, (terug) winnen en 

activeren van leden voor de PvdA. Daarvoor zetten we ten eerste digitale communicatiemiddelen in, 

zoals het plaatsen van raadsflitsen en aankondigingen van evenementen op onze website en via e-

mailings aan de leden en belangstellenden en via social media als Twitter en Facebook .  

Verder blijven we media op papier inzetten door de Rooie Rakker (6 keer per jaar) en persberichten 

(en incidenteel advertenties) in de lokale kranten. 

Verkiezingen 

Bij de activiteiten en inspanningen die de afdeling  in 2015 gaat verrichten, hoort in elk geval de  

campagne in de weken voorafgaand aan de komende verkiezingen. Op 18 maart 2015 vinden er 

verkiezingen plaats voor Provinciale Staten (ook erg belangrijk voor samenstelling van de Eerste 

Kamer) en voor de beide waterschappen waarin onze gemeente valt (Rijnland en Delfland).   

Bestuur en fractie 

Bestuur en fractie zoeken elkaar ook in 2015 regelmatig op. Dat gebeurt o.a. door het bijwonen van 

elkaars vergaderingen, evenals de raad en commissies.  

De goede banden met andere PvdA-afdelingen in de Haagse regio blijven we vanzelfsprekend ook 

onderhouden, zoals met bezoek aan de Haagse Stadsconferentie en wederzijdse wijkbezoeken. 


