
 
 
Beste partijgenoot, 
	  
Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de PvdA Amstelveen op 
donderdag 21 november 2013 om 20:00 uur in 
Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen	  
 
Belangrijk om bij te wonen als u in de gelegenheid bent, want op deze ledenvergadering 
stellen wij als afdeling het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2014 vast. En voor dezelfde verkiezingen stellen wij als afdeling ook de kandidatenlijst 
vast.	  
 
De agenda ziet er als volgt uit:	  
 
1. Opening, welkom door de afdelingsvoorzitter.	  
2. Behandeling van eventuele binnengekomen amendementen op het 
ontwerpverkiezingsprogramma, voorzien van een bestuursadvies. 
Vaststelling verkiezingsprogramma.	  
3. Toelichting van de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie Songül Mutluer 
(fractievoorzitter PvdA Zaanstad) op de voorgestelde kandidatenlijst. 
Toelichting van het bestuur.	  
4. Vaststelling kandidatenlijst. 	  
5. Besluit tot lijstverbinding met Groen Links Amstelveen in verband met verdeling restzetels.	  
6. Woord van dank door de gekozen lijsttrekker en slotwoord van de voorzitter van het 
bestuur.  
	  
Het ontwerpverkiezingsprogramma is te downloaden via onze website amstelveen.pvda.nl of 
op te vragen middels een e-mail aan de secretaris. Een papieren exemplaar kunt u ook 
telefonisch opvragen bij de secretaris. 
	  
Wilt u een amendement indienen op het ontwerpverkiezingsprogramma, stuurt u dan een e-
mail naar bestuurslid Ad Verkleij op dit e-mailadres: acl.verkleij@online.nl. Amendementen 
kunnen worden ingediend tot 14 november. 
	  
Hierbij de kandidatenlijst zoals het bestuur die aan de leden voorstelt: 
	  
1. Jeroen Brandes, lijsttrekker en kandidaat-wethouder 
2. Esther Veenboer 
3. Harry van den Bergh 
4. Petra van Mourik 
5. Bas van der End 
6. Nina de Jong 
7. Ad Verkleij 
8. Guido Dennenbroek 
9. Nachshon Rodrigues Pereira 
10. Peter Veldman 
11. Edwin Wiebes 
12. Utku Kucukosmanoglu 
13. Marga Drewes 



14. Paul Schade 
15. Henk Bleekemolen 
16. Martin Dijkstra 
17. Peter Claessen 
18. Hans Steenvoorden 
19. Charlotte Boerlage-Muzerie 
20. Dick van Houten 
21. Maaike Lürsen 
22. Remco Pols 
	  
Het volledige advies van de kandidaatstellingscommissie, met een toelichting op elk van de 
kandidaten, is te downloaden via onze website amstelveen.pvda.nl of op te vragen middels 
een e-mail aan de secretaris. Een papieren exemplaar kunt u ook telefonisch opvragen bij de 
secretaris. 
	  
Bent u slecht ter been en wilt u toch graag de vergadering bijwonen, neemt u gerust contact 
op met de secretaris, het bestuur zorgt dan voor vervoer naar Westend. 
	  
Op zaterdag 30 november gaan we weer canvassen in het kader van de campagne. Wilt u 
meedoen, geeft u zich dan op bij Theo van Rijn via e-mailadres mvnrijn@planet.nl. 
Met vriendelijke groet, 
	  
Namens het bestuur, 
	  
Martin Dijkstra, Secretaris 
e-mail: martin.dijkstra@xs4all.nl 
postadres: Van der Hooplaan 108, 1185 GH Amstelveen 
Tel. 020-456 0591. Mob. 06-1041 4502	  
	  


