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1. Inleiding 
 
Het bestuur van de afdeling Brussel/België ziet voor 2015 enkele interessante           
uitdagingen. Allereerst is er de nieuw gevormde Europese Commissie, waarvan          
het werkelijke karakter vermoedelijk pas in het komende jaar duidelijk zal           
worden. Met onder meer een prominente PvdA’er als eerste vice-president zal het            
bestuur de koers die de EU gaat varen op de voet volgen. 
  
Met de nieuwe verhoudingen zullen we moeten monitoren in hoeverre er door            
deze Commissie ‘van de laatste kans’, aldus Juncker, gebouwd wordt aan een            
socialer Europa. De verkiezingen zijn geweest, maar de uitdagingen zijn          
gigantisch. Inhoudelijk zullen we ons daarom verder richten op de mogelijkheden           
van een nieuwe, duurzame economie, en ideeën die in heldere taal de            
sociaal-democratie aantrekkelijk maken voor een ieder. 
  
Het bestuur wil in het komende jaar het initiatief om de banden met de              
Eurodelegatie aan te halen graag voortzetten, evenals de contacten met          
zusterpartijen en andere Nederlandse afdelingen. De activiteiten van de kersverse          
PvdA-Europarlementariërs zullen we natuurlijk volgen, en waar mogelijk zullen         
we ze uitnodigen om met de afdeling van gedachten te wisselen over het beleid              
dat gevoerd wordt en de politieke keuzes die de PvdA-delegatie maakt. 
  
Door de banden met nevenorganisaties aan te halen willen we een platform            
bieden voor een ieder die geïnteresseerd is in de Brusselse politiek en de             
sociaal-democratie in Europa, en contacten faciliteren tussen Brusselse        
partijleden met functies in Europese instellingen, maatschappelijke organisaties,        
de landelijke partij en de Eurodelegatie.  
  
Om dit doel te bereiken zullen we ons komend jaar opnieuw de ontwikkelingen in              
de partij zelf volgen, congressen bezoeken en ons actief te mengen in discussies             
over de staat van de partij, daarbij gebruik makend van de expertise die aanwezig              
is in onze afdeling. We zullen eveneens aandacht besteden aan de Provinciale            
Statenverkiezingen in maart, en de Europese dimensie van regionaal beleid          
uitlichten. Het bestuur is van mening dat de Europese en Nederlandse politiek            
nauw met elkaar verbonden zijn op tal van onderwerpen en niveaus, en dat             
daarom betrokkenheid bij de vorming van Haagse standpunten onmisbaar is. 
 
Arnold de Boer, secretaris PvdA afdeling Brussel/België  
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2. Activiteiten 
 
Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zullen we onder andere de          
hieronder genoemde activiteiten ontplooien, uiteraard afgestemd op actuele        
ontwikkelingen in Nederland en de EU: 
 
Bijeenkomsten 

5 – 7 Brusselse afdelingsvergaderingen per jaar, goed voorbereid door          
middel van een ongeveer evenveel bestuursvergaderingen, inclusief: 

● 1 Jaarvergadering in december 2015. 
● Bijeenkomsten om de Partijcongressen en voor te bereiden, met name          

die van 17/18 januari. 
● Thematische bijeenkomsten met interessante sprekers uit Nederland,       

de instellingen of andere sociaal democratische hoek 
● 2 a 3 reeksen van drie inhoudelijke bijeenkomsten rond een bepaald           

onderwerp (nader te bepalen door de afdeling), bestaande uit: 
○ 1 lunchbijeenkomst onder de noemer ‘Broodje Sociaal’ 
○ 1 borrelbijeenkomst onder de noemer ‘Glaasje Sociaal’ 
○ 1 afdelingsvergadering gewijd aan hetzelfde onderwerp 

● Overige bijeenkomsten (evt. samen met een afdelingsvergadering) 
○ Meer activiteiten met andere PvdA afdelingen, Europese       

zusterpartijen; andere progressieve Nederlandse partijen     
en met de PvdA delegatie in het EP; 

○ Diverse ontmoetingen met PvdA bewindspersonen die Brussel       
bezoeken of kennis willen maken met onze afdeling. 

○ Ontvangen van groepen uit Nederland, met name de Den Uyl          
leergang, het Europa Team en de Jonge Socialisten. 

○ Een zomerborrel met de PvdA EP delegatie 
○ Een kerstborrel met de PvdA EP delegatie 

 
Ontmoetingen en externe contacten 

Actieve bijdragen van de afdeling en het afdelingsbestuur aan de internationale           
en Europese activiteiten binnen de PvdA, zoals die van de Internationaal           
Secretaris, de werkgroep Europa, het Klankbord Europa en aan de          
Europese agendapunten op Congressen en andere partijbijeenkomsten. 
 
Communicatie en campagne 

● Campagne-activiteiten. De afdeling is gevestigd buiten Nederland en        
heeft dus geen plaatselijke campagneactiviteiten. Voor de Provinciale        
Statenverkiezingen in maart zal het bestuur desgevraagd kennis aanbieden         
aan de Gewesten over de Europese dimensie van regionaal beleid. 
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● Een actieve inzet gericht op ledenbehoud en -werving. Onze         
inspanning om nieuwe leden te werven, waarvan een substantieel aantal          
jonge leden, gaat onverminderd voort.  

● Een actieve communicatie om de zichtbaarheid van de afdeling te          
vergroten, met name ook via Facebook (Facebook groep en pagina) en           
Twitter maar ook door een dynamische website. 

● Een frequent uitbrengen van de Rode Salon als nieuwsbrief en e-letter           
(minstens 5 edities in 2015), en geprint naar Reina Ascherman.  

● Minstens 1 maal per 2 weken een nieuwe blogpost op de website. 
● Stimuleren van en deelnemen aan het publieke debat door middel van           

ingestuurde brieven, moties en discussiebijdragen. 
 

3. De afdelingsbestuurders: 
 

● Wouter de Iongh, voorzitter 
● Louis Meuleman, vice-voorzitter 
● Lisanne Groen, penningmeester 
● Arnold de Boer, secretaris 
● Lara Wolters 
● Daphne van Doorn 
● Heino van Houwelingen 
● Bram Koster 

 
Brussel, 26 November 2015 
 

 

3 
 



 
Afdeling Brussel / België 

Bijlage 1 Tentatieve afdelingsagenda 2015 
 
Een deel van onze activiteiten zal worden afgestemd op bezoeken van PvdA            
bewindslieden, fractieleden, etc. Borrels met niet-leden en samenwerking met         
andere organisaties of partijen worden naar behoefte ingepland. De voorlopige          
agenda voor het jaar 2015 ziet er als volgt uit, exacte data en locaties zullen               
doorlopend worden gepubliceerd op onze website: brussel.pvda.nl/agenda.  
 
Januari 

● Afdelingsvergadering in de week voorafgaande aan het PvdA congres van          
17/18 januari in Utrecht 

● Bestuursvergadering ter voorbereiding op het congres in de week         
voorafgaande aan het PvdA congres van 17/18 januari 

● Afvaardiging van het bestuur naar het PvdA congres op 17/18 januari 
● ‘Glaasje Sociaal’; tweede bijeenkomst over een socialere en duurzamere         

economie 
 
Februari  

● Afdelingsvergadering waarin de resultaten van het congres worden        
besproken en verantwoording wordt afgelegd 

● Bestuursvergadering om de actiepunten na het congres te bespreken 
 
Maart 

● Afdelingsvergadering met inhoudelijke discussie rond het thema ‘een        
socialere en duurzamere economie’, waarvoor we een aantal interessante         
gasten en de zusterpartijen uit zullen nodigen 

 
 April 

● Bestuursvergadering 
● 24/25 April, bezoek Den Uyl leergang aan de afdeling. We zullen een            

avond organiseren om de deelnemers te introduceren in de EU. 
 
Mei 

● ‘Broodje Sociaal’; eerste bijeenkomst over een nader te bepalen thema 
● Bestuursvergadering 

 
Juni 

● ‘Glaasje Sociaal’; tweede bijeenkomt over een nader te bepalen thema 
● Afdelingsvergadering 

 
Juli  

● Zomerborrel met Eurodelegatie 
● Bestuursvergadering om het politieke seizoen af te sluiten 
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September 

● Bestuursvergadering om het nieuwe politieke seizoen in te luiden 
● Afdelingsvergadering met sprekers uit het EP en/of de Commisie om het           

nieuwe politieke seizoen te bespreken 
 
Oktober 

● Afdelingsvergadering met inhoudelijke bijeenkomst over het eerder       
bepaalde thema 

 
November 

● Bestuursvergadering (voorbereiding jaarstukken)  
 
December 

● Jaarvergadering met erevoorzitter  
● Kerstborrel  
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