
Jaarverslag 2014 PvdA afdeling Enschede 
 
Beste partijgenoten,  
Voor u ligt het jaarverslag van de Partij van de Arbeid afdeling Enschede 
over het jaar 2014. 
 
2014 was een belangrijk jaar voor de afdeling. In maart 2014 mocht de 
Enschedese burger weer naar de stembus. Voor onze partij betekende dit 
een grote verandering. Waar we vanaf de Tweede Wereldoorlog altijd 
onderdeel uitmaakten van het college was dat nu niet het geval. Dat 
betekende ook een omschakeling en kritisch kijken naar de zaken waar we 
op gaan inzetten en gaat prioriteren. Dat geldt ook voor het 
afdelingsbestuur. In december heeft de ledenvergadering de routeplanner 
vastgesteld. Dit is een werkplan waarin het bestuur uit de doeken doet 
waar zij zich mee bezig houdt en welke zaken zij van belang vindt om 
goed te kunnen functioneren als afdeling. We hebben dan wel een verlies 
geleden in maart 2014, maar de afdeling Enschede is volop in beweging. 
Ik denk dan aan het ombudsteam dat proactief aandacht vraagt voor de 
zwakkeren in onze samenleving door middel van een manifest. Maar ook 
aan het campagneteam dat met behulp van canvasacties probeert de 
betrokkenheid van de PvdA bij datgene wat er in de wijk gebeurt en speelt 
te vergroten.  
 
Veel leden zijn actief en hebben een rol bij de verschillende taken en 
rollen die er binnen onze afdeling zijn. Indien je niet of minder actief bent 
binnen de afdeling, maar meer zou willen doen neem dan contact met ons 
op. Ook als je van mening bent dat er zaken anders of beter moeten dan 
horen we dat graag. Dat kan natuurlijk bij de behandeling van dit 
jaarverslag in de ALV van juni 2015 maar ook op andere momenten. 
Samen gaan en staan we voor een sterke en sociale stad en een actieve 
afdeling Enschede! 
 
Saskia Voortman, voorzitter PvdA Enschede  
 
Het ledenbestand  
De ontwikkeling in het leden bestand bleef ook in 2014 punt van 
aanhoudende zorg, het aantal leden is opnieuw gedaald, maar een 
positieve ontwikkeling is dat van de nieuwe leden 30% midden-twintigers 
waren. Het is een landelijke trend dat mensen zich niet binden aan een 
politieke partij, maar per verkiezing bepalen tot wie zij zich het meest 



aangetrokken voelen. Dit geeft tevens aan dat mensen net zo makkelijk 
lid worden van een partij, maar als men het niet eens is met een 
standpunt ook weer makkelijk afscheid nemen van de partij, de 
zogenaamde itemstemmers. 
 
Er zijn in totaal 437 mensen lid van de PvdA afdeling Enschede waarvan 
43 personen langer dan 40 jaar lid zijn. Het laatste jaar zijn er 16 nieuwe 
leden bij de afdeling Enschede bijgekomen of er naartoe verhuist 
De verhouding man, vrouw blijft al jaren stabiel 60% mannen en 40% 
vrouwen. Ons oudste lid is 98 jaar, de jongste 20 jaar. De afdeling 
besteedt veel aandacht aan de opvang van nieuwe leden. 
 
Het afdelingsbestuur en taakverdeling 
In juni 2014 heeft de ALV een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Bij de 
reguliere bestuurswissel heeft de afdeling afscheid genomen van Ayda 
Capar, Wim Jansen Lorkeers en Roel van der Hoorn. In december heeft 
het bestuur afscheid genomen van Cevdet Ornek. Hij is in december 
geïnstalleerd als raadslid. Naast de zittende leden Wim van Egmond, Rudy 
Kleine, Janke Smit en Saskia Voortman hebben Anne Benneker, Duco 
Bannink, Alieke van Dijk en Ben Kokkeler met ingang van 18 juni 2014 
zitting in het afdelingsbestuur. De taakverdeling is grotendeels 
ongewijzigd. Saskia Voortman is voorzitter en Rudy Kleine en Wim van 
Egmond zijn respectievelijk secretaris en penningsmeester. Duco Bannink 
is vice-voorzitter en Anne Benneker is tweede secretaris. Vaste 
vertegenwoordiger van het bestuur bij de fractie is Alieke van Dijk. Duco 
Bannink vertegenwoordigt de afdeling Enschede in de Politieke Ledenraad 
en de adviesraad verenigingzaken van de PvdA en Rudy Kleine 
vertegenwoordigt Enschede bij het PvdA Steunpunt Twente. Op elke 3de 
dinsdag van de maand komt het gehele afdelingsbestuur bijeen. Zij 
bespreken de algemene lijn in de afdeling en bereiden tevens de 
algemene ledenvergaderingen voor. 
 
Bijeenkomst 1 mei 
De PvdA Enschede vierde in 2014 de dag van de Arbeid in de Twentse 
Welle. De bijeenkomst vond plaats in dit museum om te laten zien hoe 
waardevol dit museum is voor Enschede en de regio. Van oudsher hecht 
de partij immers veel waarde aan kunst, cultuur en educatie.  

De afdelingsvoorzitter opende de bijeenkomst en heette de ruim 50 
gasten van harte welkom. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om 
Laurens van der Velde, de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de 



Enschedese gemeenteraad, voor te stellen. Verder deed ze een oproep om 
actief mee te doen aan de campagne voor de Europese verkiezingen. 

Daarna hield Keklik Yücel, het Overijssels lid van de Tweede Kamer voor 
de PvdA, de 1 mei toespraak. In haar toespraak benadrukte zij dat de 
PvdA staat voor vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. “Onze idealen 
zijn een rechtvaardige samenleving en een menswaardig bestaan voor 
iedereen. Daarvoor moet gevochten worden” gaf zij aan.’’En dat vechten, 
gebeurt met vallen en opstaan’’.  

Verder vertelde Keklik dat voor de PvdA zaken als meer, beter en eerlijk 
werk; goede zorg voor iedereen; gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen en een arbeidsmarkt zonder discriminatie, die goed toegankelijk 
is voor mensen met psychische en lichamelijke beperkingen heel 
belangrijk zijn. Zij benadrukte dat rechtvaardigheid en vrijheid in de 
geschiedenis altijd zijn afgedwongen door vragen te stellen bij de status 
quo. “En wie zijn ogen openhoudt ziet hoe belangrijk het is om vragen te 
blijven stellen en alert te blijven”.  

Aan het slot van haar toespraak huldigde zij de leden, die 25 of 50 jaar lid 
waren. Met een kort persoonlijk woordje overhandigde zij aan hen de 
jubileumspeld en een mooie roos.  

Na de koffiepauze vertelde Erik van der Velde, hoofd collectie en 
communicatie van Twentse Welle, iets over het museum. Als afsluiting 
van de bijeenkomst konden de gasten van de 1 mei viering deelnemen 
aan een rondleiding door het museum of zelf het museum te bekijken.  

Jan Schaeferprijs 2014.  
Op zaterdag 22 september werd voor de achttiende keer de Jan 
Schaeferprijs uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs, ingesteld door de PvdA-
fractie Enschede, is bedoeld voor mensen die de handen uit de mouwen 
hebben gestoken en een bijzonder initiatief hebben genomen dat een 
zichtbare of tastbare verbetering oplevert voor het leefklimaat in de buurt 
of in de stad. De prijs bestaat uit een persoonlijke herinnering voor de 
winnaar en een passend cadeau ter waarde van 500 euro ter 
ondersteuning van het initiatief. 
 
Ombudsteam  
In 2014 heeft het ombudsteam van de PvdA Enschede 25 hulpvragen in 
behandeling genomen. Daarnaast liep de behandeling van 7 hulpvragen 
uit 2013 door in 2014.  
 



Ook in 2014 ging het om zaken als korting op de uitkering, intrekken van 
een toelage, schuldenproblematiek, voortdurende overlast van buren, 
huisvestingsproblemen en de weg kwijt raken in de veelheid van papieren 
en regelingen. Soms is sprake van opeenstapeling van problemen. 
 
Het gaat om zaken waar hulpvragers zelf niet meer uit komen of waarbij 
zij het gevoel hebben verkeerd te zijn behandeld. Soms is het alleen nodig 
om mensen wegwijs te maken in de bureaucratie. Dan volstaat een 
telefoontje, even iets nazoeken of naar de juiste persoon of instantie 
doorverwijzen. Er zijn echter ook zaken waar we dieper in moeten duiken 
en waar we ons netwerk over aan moeten spreken. In verschillende 
gevallen is de hulpvraag het begin van een langdurig traject. 
 
Veelal zijn mensen uiteindelijk tevreden, omdat iemand hun problemen 
serieus neemt en hen op weg helpt. Wij krijgen een grote diversiteit aan 
hulpvragen binnen, maar financiële problemen en woonproblemen 
springen eruit.  
 
Eind 2014 nam het aantal vragen over de aanstaande veranderingen in de 
zorg toe. Er was veel onzekerheid bij mensen, die voortkwam uit slechte 
communicatie en volstrekte onduidelijkheid (ook bij aanbieders en 
instanties) over wat mensen boven het hoofd hing.  
 
Het ombudsteam bestaat momenteel uit een binnenring van 6 personen 
die direct contact hebben met hulpvragers en de gesprekken voeren. 
Daarnaast is er een tweede ring van 7 personen die op verschillende 
gebieden specifieke kennis hebben en geconsulteerd kunnen worden waar 
nodig. Maandelijks vindt een bijeenkomst plaats van de mensen uit de 
binnenring. Daar worden actuele ontwikkelingen besproken en de stand 
van zaken rond hulpvragen. 
 
In oktober 2014 stelde het ombudsteam, op basis van hulpvragen en 
signalen, een manifest op over de toenemende financiële problemen bij 
een steeds groter wordende groep Enschedeërs. Problemen die 
veroorzaakt worden door het landelijke politieke beleid. Het ombudsteam 
vroeg de Tweede Kamerfractie om de stapeling van maatregelen en de 
effecten daarvan voor de meest kwetsbare groepen in beeld te brengen en 
te delen met de ledenvergaderingen in de afdelingen van de PvdA.  
Het manifest leidde tot publiciteit in de media. Uit reacties vanuit het 
landelijk partijbestuur en de Tweede Kamer bleek, dat men het signaal 



serieus neemt. Er is nog steeds contact met Tweede Kamerlid Keklik Yücel 
over de uitwerking van het manifest.   
 
Communicatie  
Het verbeteren van de digitale communicatie is als een speerpunt 
geformuleerd in het werkplan voor de afdeling Enschede 2013. Accent ligt 
op de externe communicatie met instrumenten als de website, 
www.enschede.pvda.nl, de digitale nieuwsbrief en social media als Twitter, 
Facebook en LinkedIn. Sinds de zomer van 2014 proberen we die media 
beter met elkaar te verbinden, gecoördineerd te communiceren, om meer 
mensen op maat te bereiken. We hebben nu een Facebook-account, 
www.facebook.com/pvda.enschede, en een Twitter-account, 
twitter.com/pvdaenschede met ruim 1.700 volgers. Door te ‚retweeten’ 
bereiken we bij grotere nieuwsitems ruim 6.000 volgers, ook buiten 
Enschede. Naast dit gerichter ‚zenden’ is eind 2014 ook een plan gemaakt 
om nog beter te gaan ‚luisteren’ via internet. Wat wordt er over Enschede 
gezegd door burgers die social media gebruiken, hoe kunnen wij als partij 
bepaalde vragen die onder de mensen leven ook via social media scherper 
en eerder op tafel krijgen? Hiervoor zal in het voorjaar van 2015 een 
training voor geïnteresseerde afdelingsleden worden georganiseerd. 
 
Regio Twente 
In 2014 zijn er nauwelijks activiteiten ontplooid in de samenwerking die 
gesloten is tussen de verschillende afdelingen in Twente. De 
bijeenkomsten waren bedoeld om van elkaar te leren, waar nodig elkaar 
te onder steunen en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ter verdere 
invulling aan het convenant.  
 
Gewest Overijssel  
De afdeling Enschede is met 5 afgevaardigden vertegenwoordigd in het 
gewest. De gewestelijke afgevaardigden zijn Nico Buurman, Frans Tillema, 
Martine Veneman, Rudy Kleine en Saskia Voortman. Janke Smit en Dennis 
Bouwman zijn plaatsvervangers. De gewestelijke afgevaardigden hebben 
een belangrijke rol als lid van de gewestelijke vergadering. De 
gewestelijke vergadering is in feite de ledenvergadering van het gewest 
Overijssel. Deze vergadering beslist over het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst voor provinciale statenverkiezingen. Verder bespreekt zij 
onder meer het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de 
jaarrekening van het gewest. Voor de afdeling Enschede is het van belang 

http://www.enschede.pvda.nl/
http://www.facebook.com/pvda.enschede


om een actieve rol te spelen binnen het gewest. In 2013 is Wim Jansen 
Lorkeers lid geworden van het gewestelijk bestuur. 
 
Permanente campagne.  
2014 staat in de eerste helft van het jaar uit het organiseren van 2 
verkiezingscampagnes. Voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) 
en de verkiezingen voor het Europees Parlement (mei 2014). Voor beide 
campagnes zijn veel activiteiten uitgevoerd. De gebruikelijke 
campagneactiviteiten, zoals het organiseren van marktkramen in 
Glanerbrug, Wesselerbrink en het centrum. Ook zijn tijdens de 
verkiezingscampagnes de canvasactiviteiten opgeschaald. Nagenoeg 
iedere week vond een canvasactie plaats in wijken/buurten waar stemmen 
te winnen en te behouden zijn. De keuze voor de wijken/buurten werd 
gebaseerd op de stembusuitslagen van eerdere verkiezingen.  

Tijdens de campagne voor de gemeenteraad zijn ook meerdere flyer acties 
ondernomen bij winkelcentra en is in de hele stad geflyerd met de lokale 
verkiezingsflyer. Kort voor beide verkiezingsdagen is intensief geflyerd bij 
het NS station.  

Ook deze keer kon het campagneteam rekenen op vele vrijwilligers die 
bereid zijn geweest tijd te investeren. Helaas zijn de uitslagen 
teleurstellend verlopen.  

De tweede helft van het jaar 2014 heeft het campagneteam de 
gebruikelijke activiteiten ondernomen. Een aantal canvasacties zijn 
uitgevoerd. In oktober 2014 is een eerste start gemaakt met een 
aansluitende activiteit bij het canvassen. We nodigen buurtbewoners uit 
de wijk waar we gaan canvassen uit voor een bijeenkomst in de wijk. Doel 
hierbij is met ons in gesprek te komen. De eerste keer hebben we dit 
georganiseerd in de “huiskamer van Mekkelholt”. De conclusie van het 
campagneteam was dat deze vorm aanspreekt en in ieder geval bij 
wijkbewoners positief is ervaren. Besloten is dan ook, dat we ook in 2015 
met deze werkvorm doorgaan.  

Tijdens de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement 
heeft de PvdA een fotoprijs in het leven geroepen. Afdelingen konden 
hiervoor een campagnefoto opsturen. Wij hebben hieraan meegedaan met 
als resultaat dat de afdeling Enschede de winnende foto heeft ingestuurd. 
Het betrof een foto van een avondje plakken van verkiezingsaffiches op de 
openbare plakpilaren in de stad. De gewonnen prijs bestond uit een 
ontvangst en bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Op 2 



december jl. zijn we dan ook met een groep van 17 partijgenoten, die 
allen een aandeel in de campagne hebben gehad, naar Brussel afgereisd.  

Eind 2014 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de 
campagne voor de Provinciale Staten (maart 2015).  

Aan het eind van het verslagjaar 2014 bestaat het campagneteam uit de 
volgende leden:  

Anne Benneker, Alieke van Dijk, Kaz Wesseloo, Karien van Buuren, Wim 
Jansen Lorkeers, Lindsay Tukkers, Yara Hummels (campagnecoördinator), 
Saskia Voortman, Dennis Bouwman, Marijke Waanders, Janke Smit 
(campagnecoördinator). Ook leden van de fractie schuiven regelmatig aan 
bij de besprekingen binnen het campagneteam.  

Met vriendelijke groet, 
 
Rudy Kleine  
Secretaris afdelingsbestuur PvdA Enschede  
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