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Jaarverslag van de PvdA afdeling Stadskanaal 2017 

Het jaar 2017 stond in het kader van de voorbereiding van de verkiezingen van 2018.  

Begin 2017 was het bestuur van de afdeling Stadskanaal niet effectief. Er ging een verzoek uit naar het Gewest 

Groningen om nieuwe externe bestuursleden te werven die ervoor konden zorgen dat het bestuur weer als 

zodanig zou functioneren. Het Gewest stelde voor om te vragen dat Wouter Meierman, interim voorzitter, zijn 

functie zou neerleggen en dat Sylvo Gaastra, lid uit Borger-Odoorn en Jan R. Lunsing, het bestuur zouden 

komen versterken. Patricia Timmerman (secretaris) en Roelf Koning (penningmeester) behielden hun plek in 

het bestuur. Sylvo werd gekozen tot (interim) voorzitter van de afdeling Stadskanaal. 

Op 8 juli 2017 is een ledenvergadering georganiseerd. De afdeling heeft de benoemingen voor de 

bestuursleden vastgesteld en verder voorbereidingen getroffen voor de verkiezingen in 2018. Onder de 

voorbereidingen waren het vastleggen van mandaten, zodat het bestuur een kandidaatstellingscommissie, een 

campagnecommissie en een programmacommissie kon aanstellen. Ook zijn een aantal formele besluiten 

genomen, zoals het besluit dat de PvdA in Stadskanaal deelneemt aan de verkiezingen en dat er geen 

lijsttrekkersverkiezing zou worden gehouden. 

Op grond van het mandaat heeft het bestuur de commissies samengesteld. 

De kandidaatstellingscommissie was een externe commissie met deels PvdA-leden uit de gemeente 

Stadskanaal en deels uit omliggende gemeenten. In de kandidaatstellingscommissies zaten de volgende leden: 

Annemieke Smit (voorzitter, Aa en Hunze), Nicolette Jansingh (afdeling Stadskanaal), Peter Zwiers (Borger-

Odoorn) en Catherine Woortman (afdeling Stadskanaal). 

De totstandkoming van het verkiezingsprogramma werd gecoördineert door Jan-Willen van der Kolk. Hij had 

diverse medeschrijvers om zich heen verzameld, te weten Monique Kroom, Patricia Timmerman, Grietje 

Schipper en Egbert Hofstra. Ze presenteerde het resultaat gezamenlijk op de ledenvergadering van 2 

december. 

In de campagnecommissie zaten Warnder Gersonius en Huib Groenedijk. De commissie is ondersteund door 

raadsleden. 

Op 2 december 2017 is een tweede ledenvergadering georganiseerd. Op deze vergadering zijn de lijst en het 

programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Ook heeft de campagnecommissie 

uitgelegd welke activiteiten zij van plan zijn uit te voeren om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.  

Op de vergadering van 2 december is ook bekend gemaakt dat Patricia Timmerman haar taak als secretaris om 

gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen. Jan R. Lunsing is gekozen tot interim secretaris van de afdeling 

Stadskanaal. Om zijn functie volledig te kunnen uitoefenen, moest het landelijk PvdA-bureau aan Lunsing 

toestemming verlenen om de gegevens van het ledenbestand te raadplegen. Dit is gebeurd op 6 december 

2017. 

Het bestuur heeft de kandidaatstellingscommissie en de programmacommissie bedankt voor hun 

werkzaamheden. 

Hierdoor werd het mogelijk de voor de verkiezingen noodzakelijke formele stappen te nemen – zowel in de 

richting van het hoofdbureau van de PvdA in Amsterdam als in de richting van de gemeente Stadskanaal. 

Het bestuur heeft bovendien aangegeven dat zij in 2018 na de verkiezingen op zoek gaat naar leden van de 

afdeling Stadskanaal, zodat de bestuursleden die niet lid zijn van de afdeling Stadskanaal hun taken kunnen 

neerleggen. 


