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Beste partijgenoten,  

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Partij van de Arbeid afdeling Enschede over het 

jaar 2015. Ook afgelopen jaar was er wederom een verkiezing, in maart mocht de 

Overijsselse burger naar de stembus voor het kiezen van leden voor provinciale 

staten. Voor de Partij van de Arbeid was dit een verkiezing met wederom een 

teleurstellende uitslag waardoor de PvdA niet toetrad tot het college van 

Gedeputeerde Staten. Ook als was het verlies op voorhand te voorspellen door de 

peilingen, toch viel het ook hier weer zwaar. Ondanks het verlies, ben ik toch vooral 

trots op het lokale campagneteam en de vrijwilligers die hun uiterste best hebben 

gedaan de campagne tot een succes te maken. Onze vrijwilligers moeten we 

koesteren. Daarom hebben we vanaf 2015 de vrijwilligersborrel ingevoerd als blijk 

van dank richting onze vrijwilligers. 

In 2015 heeft het afdelingsbestuur tevens een scoutingscommissie opgericht. Zij 

hebben als doel om (nieuw) talent binnen de afdeling actief om te zoeken en in beeld 

te brengen. In dit verslag kun je er meer over lezen. 

In het najaar van 2015 hebben ook de eerste voortgangsgesprekken met de 

fractieleden plaatsgevonden. De gesprekken vinden plaats tussen de 

afdelingsvoorzitter, (vice) fractievoorzitter en het betrokken fractielid.  

Dit is slechts een korte opsomming van een aantal ontwikkelingen afgelopen jaar. In 

dit jaarverslag doet het bestuur verslag van alle activiteiten. Het jaarverslag 2015 zal 

worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016.  

Saskia Voortman, voorzitter PvdA Enschede 
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De afdeling 

Het afdelingsbestuur en taakverdeling  

Het huidige bestuur is in de ALV van juni 2014 door de leden benoemd. Het bestuur 

bestaat uit Duco Bannink, Anne Benneker, Alieke van Dijk, Wim van Egmond, Rudy 

Kleine, Ben Kokkeler, Janke Smit en Saskia Voortman. In juni 2015 heeft de afdeling 

René Tenkink gekozen als nieuw lid van het afdelingsbestuur.  

De taakverdeling is 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. René Tenkink vertegenwoordigt de 

afdeling Enschede in de Politieke Ledenraad en de adviesraad verenigingszaken 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.  

Toelichting financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag is met toelichting bijgevoegd als bijlage bij deze stukken.  

Ombudsteam PvdA Enschede  

Ook in 2015 heeft het zeskoppige ombudsteam zich weer ingezet om inwoners van 

de stad die vastgelopen zijn in de bureaucratie van verschillende organisaties en 

instanties, te helpen met het zoeken naar een goede oplossing voor hun probleem. 

De problemen waren heel verschillend van aard. Zo waren er bijvoorbeeld 

moeilijkheden met woningbouwcorporaties, belastingdienst, zorgverzekeraar maar 

ook met gemeentelijke diensten zoals de afdelingen Maatschappelijke 

Ondersteuning, Economie Werk & Bijstand en Leefomgeving. In de meeste gevallen 

is het gelukt om samen een oplossing te vinden, soms bleek er geen oplossing 

mogelijk zoals de hulpvrager dat wenste omdat er sprake was van nalatigheid van de 

hulpvrager,en/of wettelijke maatregelen of communicatieproblemen. 

Er is kennisgemaakt met de gemeentelijke klachtencommissaris en het Sociaal Hart 

Enschede. We hebben overeenkomsten gezien in de aard van de klachten en/of 

problemen die ook bij beide andere organisaties binnen komen. Voor ons reden om 

ook te blijven signaleren en indien nodig de noodklok te luiden.  

Het ombudsteam blijft zich zorgen maken over de effecten van de stapeling van 

(bezuinigings)-maatregelen die de huidige regering de afgelopen jaren heeft 

doorgevoerd. In 2014 is er door het ombudsteam van de PvdA Enschede een 

Manifest, met daarin onze zorgen, geschreven en ondersteund door zowel het 

afdelingsbestuur als ook door het ombudsteam Hengelo, aangeboden aan de 

Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur van de PvdA.  
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De zorgen betreffen vooral de grote groep burgers met een inkomen net boven 120 

% van het bijstandsniveau. Deze groep is vaak fors getroffen door de nieuwe 

regelingen en hebben de afgelopen jaren hun financiële buffers opgemaakt, wij 

vrezen dat de komende twee jaren nog duidelijker gaat worden dat ze het financieel 

niet redden zonder hulp van de overheid.  

De reactie van de Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur op het Manifest was 

teleurstellend. Voor ons reden om afgelopen jaar te onderzoeken of er een situatie te 

creëren valt, waarbij de landelijke ombudsteams, zich formeel organiseren en een 

officieel adviesorgaan vormen binnen de PvdA. Het is ons streven dat deze 

signaleringsfunctie in 2016 vorm krijgt.  

Rianne Bruijs, voorzitter Ombudsteam 

Permanente campagne 

Ook in het verslagjaar 2015 zijn er verkiezingen geweest. Deze keer voor de 

Provinciale Staten (op 18 maart), waarbij er drie Enschedese kandidaten waren. 

Daarvoor zijn de gebruikelijke campagne instrumenten ingezet. Het uiteindelijke 

resultaat was verwacht, maar was toch wel heel erg teleurstellend. Enig positief 

lichtpuntje was het feit, dat op sommige plekken in de stad het resultaat (de uitslag) 

iets beter uitgepakt heeft ten opzichte van de verkiezingen in 2014. Bij de evaluatie 

van de campagne zijn een aantal aanbevelingen gedaan en conclusies getrokken. 

Deze worden nader uitgewerkt ter voorbereiding op een volgende 

verkiezingscampagne.  

Ook hebben we in dit verslagjaar weer de gewone campagne activiteiten uitgevoerd, 

zoals het canvassen met daarbij de sinds 2014 gehanteerde nazit voor 

buurt/wijkbewoners. Ook de returnflyer is iedere keer weer rondgebracht. Iedere 

returnflyer levert weer nieuwe reacties en suggesties van buurt/wijkbewoners op. 

Deze worden opgepakt en met de aanbrenger(s) gecommuniceerd. We overleggen 

nog over de mogelijkheden om de resultaten van onze inzet in de wijken/buurten op 

de website te plaatsen.  

Op 9 oktober 2015 is op initiatief van het campagneteam een begin gemaakt met de 

jaarlijks terugkerende informele bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de afdeling 

Enschede. De eerste keer hebben we dit georganiseerd in de huiskamer van de 

buurt De Bothoven in de Performance Factory. Het is de bedoeling om iedere keer 

een buurt of wijk te zoeken waar de bijeenkomst wordt georganiseerd. De 

aanwezigen op deze eerste bijeenkomst waren enthousiast.  

Aan het eind van het verslagjaar 2015 bestond het campagneteam uit de volgende 

leden: Yara Hummels (campagnecoördinator), Alieke van Dijk, Anne Benneker, Kaz 

Wesseloo, Wim Jansen Lorkeers, Rienke Hofman-Bijlstra, Karien van Buuren, 

Marijke Waanders, Linsay Tukkers en Janke Smit (campagnecoördinator). Daarnaast 

worden leden van de gemeenteraadsfractie, de Provinciale Statenfractie en het 

ombudsteam betrokken bij de activiteiten. 
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Scoutingscommissie  

De idealen van de PvdA gaan over werk, meedoen en eerlijk delen. Zo willen we ook 
werken aan een sterk en sociaal Enschede. Om dit te bereiken, heeft de PvdA 
behoefte aan goed gekwalificeerde mensen. 

We zoeken mensen die onze inzet overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal, 
helder en scherp voor het voetlicht kunnen brengen. 
Mensen die de politieke gevoeligheid en drive hebben om idealen om te zetten in 
daden. Mensen die nauwe voeling hebben met de samenleving, aanspreekbaar zijn 
en verantwoordelijkheid nemen om zaken in gang te zetten. 
Kortom, mensen die door hun persoonlijke kwaliteiten resultaat weten te behalen in 
een complexe politieke omgeving. 
De PvdA is een brede partij. Wij streven dan ook naar een zo divers mogelijk 
samengesteld team. Dit betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten jong of oud, 
onervaren of zeer senior, vrouw of man, allochtoon of autochtoon. En daarnaast 
uiteraard zeer divers qua deskundigheden. Maar die altijd aantoonbaar de PvdA-
idealen uitdragen. 

Om geïnteresseerde mensen in Enschede te zoeken en te spreken, heeft de 
ledenvergadering op 24 juni 2015 een scoutingcommissie in het leven geroepen. 
Deze commissie heeft als taak om zowel binnen als buiten de partij op zoek te gaan 
naar talent dat mogelijk geïnteresseerd is in politieke of organisatorische taken. 

Heb je vragen en/of opmerkingen, wil je meer informatie, of wil je je aanmelden als 
kandidaat, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de 
scoutingcommissie: Dennis Bouwman, Marianne Witvoet of Hüseyin Sönmez. 

Het ledenbestand 

De ontwikkeling in het ledenbestand bleef ook in 2015 punt van aanhoudende zorg, 

het aantal leden is opnieuw gedaald. 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 heeft tevens tot gevolg dat mensen relatief 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 403 mensen lid van de PvdA afdeling Enschede waarvan 237 

mannen en 165 vrouwen en 69 mensen jonger dan 40. 

Gremia 

Gewest  

De afdeling Enschede is met 4 afgevaardigden vertegenwoordigd in het gewest. De 

gewestelijke afgevaardigden zijn Nico Buurman, René Tenkink , Ed Wallinga en 

Anne Benneker. Het gehele bestuur zijn plaatsvervangers mocht een van de 

afgevaardigden niet kunnen.  

De gewestelijke afgevaardigden hebben een belangrijke rol als lid van de 

gewestelijke vergadering. De gewestelijke vergadering is in feite de ledenvergadering 

https://enschede.pvda.nl/wieiswie/dennis-bouwman/
https://enschede.pvda.nl/wieiswie/marianne-witvoet-swierstra/
https://enschede.pvda.nl/wieiswie/huseyin-sonmez/
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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 om een actieve rol te spelen binnen het 

gewest. In 2013 is Wim Jansen Lorkeers lid geworden van het gewestelijk bestuur.  

Politieke Ledenraad 

In de afvaardiging van de PvdA afdeling Enschede voor de Politieke Ledenraad is in 

2015 verandering gekomen. René Tenkink nam in mei de plaats in van Duco 

Bannink. Marijke van Hees bleef plaatsvervanger. De PL-bijeenkomsten in de tweede 

helft van 2015 (mei, september, november) stonden vooral in het teken van het Van 

Waarde-project. In mei was het centrale thema “Samen één, de 

sociaaldemocratische bindingsopdracht”. Er kwamen allerlei zogenoemde 

bindingsopdrachten aan bod die werden besproken in discussiegroepen. Vanuit 

Enschede hadden we speciale aandacht voor het fenomeen van de nieuwe 

zuilenmaatschappij die ontstaat tussen groepen hoger- en lager opgeleiden. Diederik 

Samsom hield nog een bevlogen toespraak waarin hij hardop droomde over een 

verzorgingsstaat die ook voor onze kinderen nog iets kan betekenen. In de PL van 

september zette Diederik een stip links op de horizon die hij dichterbij wilde halen. 

Daarmee maakte hij ook het bruggetje naar een verdieping van het Van Waarde-

debat dat met name ging over duurzame werkgelegenheid en onze verzorgingsstaat. 

Daarbij kwamen interessante onderwerpen aan de orde zoals het basisinkomen en 

de nieuwe ambachtseconomie, met veel kleinere bedrijven in de creatieve sector 

waarin veel zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) die producten ontwerpen en 

ook zelf produceren. De PL van november werd vooral gedomineerd door de 

discussie over opvang van vluchtelingen en de internationale spanningen. 

Regio Twente   

In 2015 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. 

Jonge Socialisten Overijssel 

In 2015 is de samenwerking met de Jonge Socialisten van de afdeling Overijssel 

voortgezet, waar deze in 2014 opgestart was met de heroprichting van de JS 

Twente. In het jaar 2015 is de JS Twente uitgebreid naar JS Overijssel, waardoor het 

aantal lokale afdelingen dat onder de JS afdeling viel aanzienlijk is toegenomen. 

Door een nauwe samenwerking met de bestuursleden Anne Benneker (secretaris) en 

Alieke van Dijk (voorzitter), die tevens deel uitmaakten van het bestuur van de PvdA 

Enschede, is de communicatie en samenwerking goed verlopen. Zo is gezamenlijk 

opgetrokken in de organisatie van activiteiten in Enschede. Een voorbeeld van een 

dergelijke activiteit is de Valentijnsdag-rozenactie in de binnenstad van Enschede op 

14 februari 2015.  
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Politiek 

Provinciale Statenverkiezingen 

Afgelopen maart vonden er verkiezingen plaats voor de Overijsselse Provinciale 

Staten (PS). Als Enschede hadden we hiervoor drie kandidaten, namelijk Ben 

Kokkeler, Andre Boersma en Shridat Salikam. We hebben als afdeling actief 

campagne gevoerd voor deze heren. Helaas hebben we maar 5 zetels behaald in de 

PS, een vielen de Enschedese leden buiten de fractie. Echter is Ben Kokkeler wel 

geïnstalleerd als burgerlid van de PS, wat inhoudt dat hij bij vergaderingen de PvdA 

vertegenwoordigd en lid is van de fractie. Hierdoor blijft de afdeling Enschede ook 

goed op de hoogte en vertegenwoordigd in de Provincie Overijssel. 

Opstarten Verkiezingsprogramma 2018 

Als afdeling kijken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, 

waarvoor we momenteel zijn begonnen met het schrijven van een opzet voor het 

verkiezingsprogramma. Gecoordineerd door Duco Bannink en Alieke van Dijk 

namens het bestuur komen er wisselende groepen leden bijeen om te praten over de 

inhoud van het verkiezingsprogramma en om input te leveren voor het programma 

dat onze politieke leidraad van 2018 tot 2022 moet worden. Alle leden worden 

uitgenodigd voor de verschillende bijeenkomsten. 

Bijeenkomsten 

1-meiviering 2015  

Ook in 2015 vierde de PvdA Enschede de dag van de Arbeid in een gebouw met een 

bijzondere culturele of maatschappelijke betekenis. We waren te gast in de synagoge 

van Enschede, een heel mooi en bijzonder gebouw. 

Na de opening door afdelingsvoorzitter Saskia Voortman hield John Kerstens, lid van 

de Tweede Kamer voor de PvdA, de 1-meitoespraak. In zijn verhaal benadrukte hij 

dat in de afgelopen 100 jaar de sociaal-democratie vaak hand in hand met de 

vakbeweging veel heeft bereikt op het terrein van arbeid en arbeidsrechten. “Die 

verworvenheden zijn nooit vanzelfsprekend, zeker nu niet tijdens de grootste 

economische crisis van na de tweede Wereldoorlog. Lastig daarbij is dat binnen het 

kabinet de PvdA en de VVD soms heel anders denken over zaken als arbeid, 

flexibilisering en toenemende tweedeling op de arbeidsmarkt”. Met wetten op het 

terrein van werk en zekerheid en aanpak schijnconstructies heeft het kabinet 

belangrijke stappen gezet maar er is meer nodig, betoogde John Kerstens. “Zo moet 

faillissementsfraude aangepakt worden, moeten jongeren een fatsoenlijker 

minimumloon krijgen en zzp’ers meer sociale zekerheid. De PvdA kiest voor 

vooruitgang in kleine stapjes en stapt niet op wanneer het moeilijk wordt. Wel moeten 

we ervoor zorgen dat we het vertrouwen van de kiezers terugwinnen. Dit kan door 
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houvast te bieden in onzekere tijden en door te bouwen aan onze 

geloofwaardigheid”. 

Aan het slot van zijn toespraak huldigde hij de aanwezige leden, die dit jaar 25 jaar 

lid waren. Met een kort persoonlijk woordje overhandigde hij aan hen de 

jubileumspeld en een mooie roos.  

Na de pauze volgde de inleiding van Irene Berg – Baruch, voorzitter van de Stichting 

Vrienden van de Synagoge Enschede over de joodse gemeente in Twente. Binnen 

de synagoge vinden veel educatieve en culturele activiteiten plaats. Er zijn 40 

vrijwilligers actief, die bijvoorbeeld rondleidingen verzorgen. Aan het eind van haar 

verhaal gaf zij aan dat het wel steeds moeilijker wordt voor de joodse gemeente om 

de synagoge te beheren en in stand te houden. De joodse gemeente in Twente telt 

nu 80 leden.  

Als afsluiting van de bijeenkomst konden de gasten van de 1 mei viering deelnemen 

aan de rondleiding door de synagoge. Iedereen kon met eigen ogen zien hoe 

prachtig dit gebouw is. Na de rondleiding was er gelegenheid om onder het genot 

van een drankje nog wat na te praten. 

Jan Schaeferprijs 2015  

Op zaterdag 19 september werd voor de negentiende 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. Dit jaar werd de prijs gewonnen door Peter Reinders, hij was 

genomineerd voor zijn bijdrage aan de leefomgeving in Pathmos door zijn 

betrokkenheid bij activiteiten als de Pathmosmarkt, de Pathmos-zomerfeesten, het 

jaarlijkse Sint Maarten-feest, bingo, jeu de boules, opschoondag en 

jongerenactiviteiten. 

 


