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Het Reade Waadboekje is een uitgave van de PvdA afdeling Waadhoeke. 

 

Het  bestuur wordt gevormd door: 

Freerk van der Hauw Barkentijn 14  0517 393293 

Voorzitter   880 NB Franeker  fvanderhauw@home.nl 

Hanny Risseeuw  Schalsumerweg 5 0517 390321 

Secretaris   8802XD Franeker  hannyrisseeuw@live.nl 

Mark de Lange  Het Hoochhout 14 0517 392610 

Penningmeester & 8801PE Franeker  mrw.de.lange@hetnet.nl 

Ledenadministratie 

Hanna v.d. Werff  Slappeterpsterdyk 11 06 17158842 

    8816HT Skingen  hannavdwerff@hotmail.com 

Monique Bartels  Tsjerkebuorren 1  06 11344683 

    8843KD Spannum m.r.bartels1@gmail.com 

Annet Neudorfer  Oudebildtdijk 40  0518 421707 

          9078WH Oudebildtzijl annetneudorfer@hotmail.com 

Hans Flaman  De Finne 28  06 23553856 

    9036KK Menaam  h.flaman@planet.nl 

Laas Douma  Hemmemaweg 24 06 51683450 

    9076PH St Annaparochie  info@laasdouma.nl 

 

 

Website: www.waadhoeke.pvda.nl 

 

Rekeningnummer: NL93RABO 0134077504 
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Beste partijgenoten, 
 

We zijn nog maar net de crisis, veroorzaakt door de banken, voorbij of ING 
beloont zijn CEO met 1,5 miljoen euro. Weliswaar in aandelen want dat kan nog 

binnen de Nederlandse wetgeving, maar als je dit leest of hoort dan rijzen bij mij 
de weinige haren die ik nog heb stijl omhoog.  
De ING-bank die door de Nederlandse staat, door ons dus, van de ondergang 

gered is;  
de ING-bank die duizenden medewerkers ontslaat omdat er bezuinigd moet 

worden; 
de ING-bank die steeds hogere kosten in rekening brengt voor mensen die daar 
een rekening hebben (trouwens heel veel banken doen dat); 

de ING-bank die, nee ik ga niet verder want ik word er misselijk van. 
Ik vraag mij werkelijk af of er bij deze hotemetoten geen grijntje menselijkheid 

in hun hart zit; waarschijnlijk alleen maar Euro- en Dollartekens. Gelukkig komt 
GroenLinks met een spoedwet, die al gesteund wordt door PvdA en SP, om deze 
absurde beloningen onmogelijk te maken. Zoeken deze Euro- en Dollarfanaten 

dan hun heil in het buitenland wat als argument gebruikt wordt om deze 
beloningen te verdedigen? Welnu laat ze maar vertrekken, want zulke mensen 

maken Nederland er niet beter op, in elk geval niet socialer. 
Iets anders:  

- TV, radio en kranten staan op het ogenblik bol van de aankomende 

gemeenteraadsverkiezingen. Onze nieuwe gemeente Waadhoeke heeft 
deze verkiezingen al achter de rug en we mogen gerust constateren dat 

SAM Waadhoeke waarin onze PvdA afdeling participeert het helemaal niet 
gek heeft gedaan, zes zetels en een wethouder en hoewel die 
verantwoordelijkheid nu bij SAM ligt, blijven we de raad natuurlijk wel op 

de voet volgen. 
- We kunnen wel stemmen want op 21 maart is er een referendum over de 

nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (de Wiv 2017). 
Iedereen heeft van de Referendumcommissie hierover een 
inlichtingenfolder onvangen. Ik zou zeggen: lees die folder goed door, 

neem een besluit om te gaan stemmen en maak dan je keuze (je kunt ook 
nog kijken op www.referendumwiv2017.nl). 

- Op 2 juli 2016 is de nieuwe afdeling PvdA Waadhoeke opgericht, officieel 
zijn per 1 januari jl ook de leden uit de dorpen van Littenseradiel er bij 

gekomen. Tijd om een nieuw bestuur te kiezen, want we hebben destijds 
besloten een interim bestuur te kiezen. De komende voorjaarsvergadering 
op donderdag 29 maart staat dit punt op de agenda. Wil je een bijdrage 

leveren? Stel je kandidaat! 
- Geen vervoer? Bel ons want wij halen en brengen je met alle 

genoegen! 
- Tot slot: De politiek vervreemdt langzamerhand van de mensen of 

vervreemden de mensen van de politiek? Hoe krijgen we de inwoners van 

Nederland weer geïnteresseerd in politiek? Dit is het thema dat besproken 
wordt na het huishoudelijke gedeelte van de agenda. Doe je mee? 

- tot ziens op 29 maart a.s. 
 
Freerk van der Hauw 

voorzitter 
p.s. deze tekst was al klaar voordat der ING het voorstel van de “opslag” terug trok 

http://www.referendumwiv2017.nl/
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UITNODIGING 

Voor de voorjaarsvergadering op 

Donderdag 29 maart in  

Dorpshuis Healwei 

Slappeterpsterdyk 13 

8816 HT Skingen 

Aanvang 19:30 uur Inloop vanaf 19:00 uur 

 

AGENDA 

1. Opening 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
3. Notulen van de najaarsvergadering van 29-11-2017  

(zie pag 4/5) 
4. Jaarrekening 2017(zie pag 6/7) 
5. Bestuursverkiezing, het hele bestuur treedt af 

Herkiesbaar zijn: Annet Neudorfer, Hanny Risseeuw, Hans Flaman, 

Laas Douma 
Kandidaat is: Rolf van der Straten 
Tot aanvang van de vergadering kan elk lid zich kandidaat 

stellen en dit melden bij de voorzitter (bellen/mailen mag 
ook!) 

6. Viert onze afdeling samen met het gewest 1 mei 2018? 
7. Rondvraag 

8. Pauze 
9. Thema: Op naar de verkiezingen van de provinciale staten 

in 2019. Hoe wordt de PvdA weer de grootste en hoe 
maken we het gezellig? 

Henni van Asten (waterschap) en Trees Flapper (gewest) zijn op deze 

vergadering onze gasten 

Wil je vervoer heen en terug? Neem contact op met een 
van de bestuursleden en zij zorgen er voor. Schroom  
niet want met z’n allen kunnen we wat betekenen. 
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Verslag Najaarsvergadering PvdA afdeling Waadhoeke 

op 29 november 2017; in Wjelsryp 
 

Aanwezig: Piet Boersma,Maarten de Bok,Elly Bijlsma, Klaas Dankert,Laas 
Douma, Bein van Dijk,Freerk Dijkhuizen,Freerk van der Hauw (vz),Meia van der 
Hauw, Annet van de Hoek, Herman Jillings, Sjoerd Simon Kuipers,Mark de Lange, 

Jan Metselaar,Rinske Metselaar,Annet Neudorfer,Griet Postma, Hanny Risseeuw, 
Rolf van der Straten, Thiadrik Twerda, Hanna van der Werff. 

Afwezig   : mk: Monique Bartels, Hilly Blaak, Hans Flaman, Johan Haverkort, 
Frans Hiemstra, Sjef van der Lubbe, Marja van der Meer, Reinie Tichelaar. 
  

1.0 Opening 
Om 20.00 uur opent Freerk de vergadering en heet de aanwezigen welkom met 

een speciaal welkom aan Elly Bijlsma. Elly gaat ons informeren over het wel en 
wee van het ombudsteam in Heerenveen. 
Freerk begint de vergadering met een terugblik: 

'De start van SAM Waadhoeke tot de verkiezingen van 22.11.17' 
(De tekst van de terugblik wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. Zie 

pagina 7 en 8)). 
 

2.0 Mededelingen: Geen. 
 
3.0 Ingekomen stukken: Geen. 

 
4.0 Notulen van de Jaarvergadering 23.03.17 

4.1 Tekstueel: agpt. 6.0 Verslag kascommissie; Rolf van der Straten en Geert 
Verf wisselen. 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
5.0 Werkplan 2018 

5.1 Pt.4: Het houden van twee jongerenbijeenkomsten. 
Vraag Elly: Hoe bereiken jullie de jongeren? 
Antw: De jongeren van Waadhoeke worden in januari persoonlijk uitgenodigd. 

5.2 Pt.6: Het implementeren van de plannen voor de ombudsfunctie en het 
faciliteren van opleidingen voor deze functie. 

Opmerking: Griet voorspelt overlapping met Humanitas, SUG (steunpunt 
Noordwest Friesland), De Skûle en Gebiedsteam. 
 

6.0 Begroting van Afdeling Waadhoeke voor 2018;  Status: In bewerking 
Er zijn nog wat onduidelijkheden. Gewest vraagt om standpunt van de 

afdelingen, naar aanleiding van het voornemen van het landelijk bestuur om de 
afdracht aan de afdelingen te verlagen. Wordt vervolgd. 
 

7.0 Terugblik op gemeenteraadsverkiezing   
       * Felicitaties voor Hanna en Sjoerd Simon met hun verkiezing in de raad. 

       * Veel positieve energie. 
       * Tijd te kort om SAM goed op de kaart te zetten. 
       * Dorpen niet vergeten. 

       * Ledenbestand gebruiken. 
       * Dialoog met jeugd aanhouden. Heeft plm. 40 stemmen opgeleverd. 

       * Extra aandacht aan blinde vlekken. 
       * Hier en daar een feestelijk tintje. 
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8.0 Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 
9.0 Pauze 
Wat was er toch met de thee? 

 
10 Ombudswerk (Elly Bijlsma raadslid PvdA Heerenveen) 

Het team bestond uit: lid van het bestuur, raadslid en twee vrijwilligers. 
In juli werd het team uitgebreid met een wethouder. Het ombudsteam is er 
zowel voor leden als niet-leden. Er zijn flyers gedrukt met de slogan: 'Vragen? 

Zorgen? Loopt u vast? Schakel het PvdA Ombudsteam in.' 
Doel van het team: vooral door verwijzen.  

Heerenveen heeft redelijk goede ervaring met een inloopspreekuur op 
verschillende plekken. Daar opgedane ervaringen worden zo nodig in de fractie 
besproken. 

Toegevoegde waarde is de directe lijn met een lid van de PvdA fractie in de 2e 
Kamer. Helaas is het moeilijk om vrijwilligers te vinden. 

Opmerkingen:  Overlap met andere instanties, we hebben geen specifieke PvdA-
fractie meer, wij hebben allemaal een ombudstaak, nauw contact houden met 

fractie en PCT. 
Conclusie: Voorlopig is het ombudswerk hier niet nodig. Punt 6 van het Werkplan 
2018 wordt geschrapt. 

 
11 Afscheid gewezen raadsleden en wethouders 

De heren: Sjoerd Simon, Thiadrik, Maarten en Bein werden op rij achter een tafel 
gezet. 
Freerk (vz) had twee vragen: 1. Reden van stoppen (m.u.v. Sjoerd Simon}. 

Thiadrik: houdbaarheidsdatum is voorbij. Maarten vindt dat hij over de datum 
heen is, dus is SAM een goed moment om het stokje over te dragen. Bein vindt 

SAM een goed moment om te stoppen en neemt met een gerust hart afscheid. 
Sjoerd Simon hoopt veel in te brengen in SAM, er is nog veel te halen. 
2. Vertel een leuke anekdote. Thiadrik heeft Tzummarum stil gekregen. Maarten 

is trots op het Dorpenfonds. Bein geniet nog na van een boppeslach. Sjoerd 
Simon is trots op wat op Het Bildt is bereikt in het sociaal domein en het 

onderwijs. 
Freerk bedankt de heren voor alles wat bereikt is met een bon en een roos. 
 

12 Sluiting 
Om 22.15 uur. 

 
Hanny Risseeuw. 
 

Het huidige ledenbestand is 182, inclusief de leden van Littenseradiel. Deze 8 

staan nog niet op onze ledenlijst uit Amsterdam. Begin 2017 was de stand 184 

leden. In de afgelopen periode zijn er 15 leden bijgekomen, waarvan 11 nieuwe 

leden en 4 door verhuizing. In dezelfde periode hebben we afscheid moeten 

nemen van 17 leden, waarvan 9 door opzegging, 6 wegens overlijden en 2 door 

verhuizing.   
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Jaarrekening van Afdeling Waadhoeke voor 2017 
Status: In bewerking 
Balansgegevens 
 

Activa        2017   20162016 

Geldmiddelen 

Kas                0,00          0,00 

Banken        4.663,55  3.220,66 

Spaarrekeningen               0,00              0,00 

Vorderingen/vooruitbetaald 

Diverse vorderingen vooruit betaald         259,86         0,00 

Totaal activa          4.923,41   3.220,66 

Passiva 2017 2016 

Passiva        2017   2016 

Kapitaal        3.878,17   2.886,12 

Verkiezingsfonds              0,00          0,00 

Overige fondsen               0,00          0,00 

Schulden 

Diverse schulden en vooruit ontvangen    1.045,24      334,54 

Fractie gelden in beheer Afdeling            0,00          0,00 

Totaal passiva        4.923,41   3.220,66 

Tussenrekeningen 2017 2016 

Begrotinggegevens 
Inkomsten Begroting 2017 Uitkomst 2017 Uitkomst 2016 

Inkomsten      Begroting 2017 Uitkomst 2017 Uitkomst 2016 

 

Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen           0,00         0,00        0,00 

Contributie politici      1.300,00  1.440,00    550,00 

Renteopbrengsten             0,00         0,00        0,00 

Overige ontvangsten         822,30     328,94     261,80 

Afdracht van Partijbureau     1.261,70  1.261,70     726,75 

Extra afdracht van Partijbureau            0,00         0,00         0,00 

Afdracht vanuit verkiezingsfonds            0,00  3.586,00         0,00 

Inkomsten gezamenlijke activiteiten           0,00       50,00         0,00 

Totaal inkomsten      3.384,00  6.666,64  1.538,55 

Uitgaven Begroting 2017 Uitkomst 2017 Uitkomst 2016 

Uitgaven 

 

Kosten personeel             0,00         0,00         0,00 

Overige vergoedingen             0,00         0,00         0,00 

Scholing          400,00         0,00         0,00 

Huisvestingskosten             0,00         0,00         0,00 

Telefoonkosten          150,00         0,00         0,00 

Drukkosten/mailings         300,00     171,60     817,75 

Vergaderkosten            50,00         0,00         0,00 

Reiskosten              0,00       14,82         0,00 

Promotie/campagne             0,00  3.731,94         0,00 

Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)           0,00         0,00       47,45 

Bankkosten            40,00       40,91       77,34 

Webbeheer          154,00         0,00      253,47 

Ledenwerving          200,00         0,00         0,00 

Ledenbehoud          200,00     468,75         0,00 

Ledenraadpleging         500,00     412,49  1.246,75 

Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA       200,00         0,00         0,00 

Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA       960,00     652,00     654,00 

Thematische vergadering/werkgroepen       230,00     182,08     131,50 

Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds          0,00         0,00         0,00 

Totaal uitgaven       3.384,00  5.674,59  3.228,26 
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SAM Waadhoeke van oprichting tot en met de verkiezingen 

“Waar staat de PvdA op de lijst? Ik zie hem niet”. Dit is op 22 november jl in 

ieder geval één keer gevraagd op een stembureau in de toekomstige gemeente 

Waadhoeke. Voorzichtig antwoordde een stembureau lid: “Die is SAMen gegaan.” 

Met nadruk op SAM.  

Een week voor de verkiezingen werd ik gebeld door iemand die zei dat hij beslist 

op een PvdA-lid uit Franeker wou stemmen en dan bij mij uitkwam omdat hij 

zeker wist dat hij dan goed zat. Ik vertelde dat hij dat natuurlijk kan doen, maar 

heb toch maar even verteld welke personen van de kieslijst vanuit de PvdA 

komen en waar ze wonen. 

Bovenstaande is echt gebeurd rond en op de verkiezingsdag van 22 november, 

want hoewel SAM Waadhoeke wel voortgekomen is uit PvdA, D66, GroenLinks en 

Werkgroep Het Bildt, stond dit niet op de kieslijst en ook niet achter de 

verschillende kandidaten. SAM Waadhoeke is een zelfstandige lokale partij met 

leden, een bestuur en eigen statuten en als zodanig dan ook aangeduid op de 

kieslijst. 

In de herfst van 2015 kwam er vanuit SAM Littenseradiel een uitnodiging om 

eens te praten over een mogelijkheid om het succesvolle SAM Littenseradiel in 

Waadhoeke te continueren. Na twee bijeenkomsten waarbij fracties en besturen 

uit de eerder genoemde ‘bloedgroepen’ waren vertegenwoordigd bleek dat de wil 

om dit in Waadhoeke te realiseren er overduidelijk was. Er werd een regiegroep 

samengesteld die het stappenplan tot 22-11-2017 en de visie ging samenstellen. 

In een bijeenkomst in Marssum waarbij alle leden van de diverse partijen waren 

uitgenodigd werd het fundament gelegd. 

Alle betrokken partijen konden eind voorjaar 2016 naar hun leden toe om van de 

vergadering toestemming te krijgen om SAMen te gaan. Op zaterdag 2 juli 2016 

vonden ’s morgens in Sint Annaparochie de opheffingsvergaderingen plaats van 

de PvdA afdelingen Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel en diezelfde 

middag de oprichtingsvergadering van de PvdA afdeling Waadhoeke. In deze 

vergadering werd het bestuur gekozen, de begroting en het werkplan 

vastgesteld. (Voor de duidelijkheid: we hebben het hier over de nieuwe PvdA 

afdeling Waadhoeke). Een ander punt op de agenda was het SAMen gaan van de 

PvdA afdeling voor de lokale verkiezingen met D66, GroenLinks en Werkgroep 

Het Bildt. Unaniem werd dit voorstel door de vergadering aangenomen. Wel 

moest duidelijk worden gemaakt dat de PvdA afdeling Waadhoeke blijft bestaan 

voor o.a. het landelijk en provinciaal beleid, maar dat de lokale politiek voortaan 

in handen komt van SAM Waadhoeke. 

Op 26 november 2016 werd door de besturen van de vier partijen in het midden 

van de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke vlakbij Ried de 

‘Samenwerkingsovereenkomst’ getekend. Nu kon SAM Waadhoeke formeel 

verder. Er werd een voorlopig bestuur gevormd en er gingen drie werkgroepen 
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aan de slag: de Communicatiecommissie P&R, Programmacommissie en de 

Kandidatencommissie. Dit werd geaccordeerd in een ledenvergadering van SAM 

Waadhoeke in oprichting (i.o.) op 27 juni 2017. Intussen waren er al een paar 

werkbijeenkomsten georganiseerd door de programmacommissie waaruit geput 

kon worden voor het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Er volgde een 

zomer van hard werken want alles moest klaar voor 12 september en het 

bestuur moest zorgen voor de statuten e.d. voor de notariële akte. 

Alles is soepel verlopen waardoor op 12 september het huishoudelijk reglement, 

het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst konden worden vastgesteld in 

een ledenvergadering. Vermeld moet worden dat alle leden van de vier partijen 

automatisch lid worden van SAM tenzij men daar tegen bezwaar heeft. Leden 

van de vier partijen hoeven geen contributie te betalen aan SAM. SAM krijgt een 

afdracht per lid van de partijen. Leden die alleen lid zijn van SAM of lid worden 

betalen rechtstreeks een contributie aan SAM Waadhoeke. 

En toen moest er hard aan getrokken worden om SAM Waadhoeke bekend te 

maken aan de inwoners van de nieuwe gemeente. Er is hard gewerkt door een 

flinke groep enthousiaste mensen. Er is geplakt, sandwichborden geplaatst, 

geflyerd in winkelcentra en deur aan deur, bedrijven werden bezocht, aan 

debatten werd deel genomen, in lessen van het voortgezet onderwijs werd mee 

gedaan, een duidelijk stuk in de verkiezingskrant en advertenties in de 

regiobladen. Een grote truc van Laas Douma met daarop de naam met logo en 

de samenwerkende partijen stond prominent tussen Franeker en Dronrijp in het 

land. Maar vooral op social media werd campagne gevoerd: website, facebook en 

twitter. 

Vooral de onbekendheid van de naam SAM Waadhoeke speelde tijdens de 

campagne een grote rol, want bijna niemand had van deze partij gehoord. 

Daarom mogen we best tevreden zijn met het behaalde resultaat: zes zetels en 

de tweede partij na het CDA. Nu maar afwachten wat er uit de onderhandelingen 

onder leiding van Fred Veenstra komt, Fred Veenstra, burgemeester van de 

gemeente Fryske Marren was daarvoor burgemeester van Franekeradeel. We 

gaan er van uit dat SAM een belangrijke rol gaat spelen in de lokale politiek. Eén 

uitgangspunt is al bereikt: tegen de versnippering van de politiek. Nu nog 

waarmaken dat we SAMen met de burgers de gemeente willen besturen, want 

gezien de opkomst is voor velen de lokale politiek een ver van mijn bed show 

terwijl deze juist het dichtst bij de mensen zou moeten staan, want veel 

beslissingen die in een gemeentehuis worden genomen hebben direct invloed op 

de inwoners. Hier is dus nog een wereld te winnen. 

Met dank aan SAM Littenseradiel is er in twee jaar tijd een berg werk verzet en 

persoonlijk durf ik te zeggen dat we tot nu toe geen spijt hebben van de 

beslissing om niet als zelfstandige PvdA afdeling de verkiezingen in te gaan. 

Wellicht een voorbeeld voor andere afdelingen en misschien zelfs landelijk 

(hoewel D66 landelijk dan een vreemde eend in de bijt zou zijn?). Maar kritisch 
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zullen we als PvdA de lokale politiek blijven volgen, want mocht er vooral op het 

sociale vlak iets gebeuren wat volgens ons een verkeerde richting is, dan trekken 

we aan de bel en met verreweg de meeste leden hebben we zeker wat in de 

melk te brokkelen. 

Eén puntje van kritiek hebben we zelf maar hebben we ook van leden gehoord: 

we missen een rood accent in het logo. Toen we dat aan de orde stelden werd 

ons uitgelegd dat bewust is gekozen voor twee kleuren: daar waar het groen van 

het land over gaat in het blauw van het water. Daar valt mee te leven. 

 

Freerk van der Hauw, voorzitter PvdA afdeling Waadhoeke 

Geschreven op verzoek van de redactie van De Reade Tried (orgaan van het 

gewest Fryslân), gepubliceerd in december 2017 en uitgesproken op onze 

najaarsvergadering 2017 

 


