
 

Jaarverslag 2015 

Het jaar 2015 was een bijzonder jaar voor ons. Een jaar van vreugde door het oprichten van de 

nieuwe afdeling en het voorbereiden voor de herindelingverkiezing enerzijds. Anderzijds ook van 

klappen voor de partij door het opstappen van diverse personen en een dalend ledental. 

Vanwege de naderende herindeling van onze gemeenten hebben de afdelingen Schijndel, Sint-

Oedenrode en Veghel zich in maart met unanieme instemming van de leden, verenigd in de afdeling 

Meierijstad. Bij de oprichtingsvergadering was het bestuur blij verrast dat ruim 1/3de van de leden 

aanwezig waren.  

Op 10 mei zijn de bestuursleden  van de afdeling benoemd door de ALV: 

 Roeland Mathijsen (Schijndel) 

 Ivo Bodde (Schijndel) 

 Peter Roozendaal (Schijndel) 

 Riet Meijs (Sint-Oedenrode) 

 Peter Verbraak (Sint-Oedenrode) 

 Martha School (Sint-Oedenrode) 

 Anton Sweere (Veghel) 

 Jimmy van Riel (Veghel) 

 Michael Soedamah (Veghel) 
 
Helaas hebben de bestuursleden Riet Meijs, Peter Verbraak en Martha School hun taken al gauw om 

uiteenlopende redenen moeten neerleggen. Het bestuur heeft tot nog toe geen nieuwe 

bestuursleden kunnen vinden uit Sint-Oedenrode om de vrijgevallen posities in te vullen. 

In 2015 nam Laurens van Voorst na jaren actief te zijn voor de PvdA Schijndel helaas afscheid van de 

fractie. Dit onder druk van de coalitiegenoten in Schijndel. Laurens nam zelf het besluit om uit de 

fractie te stappen, enkel nam hij wel zijn zetel mee. Hierdoor sloot PvdA Schijndel het jaar af met 2 

zetels. Pogingen om Laurens bij de partij te houden, boden jammer genoeg geen soelaas. Wat erin 

geresulteerde dat Laurens in januari 2016 aangaf definitief met zijn eigen partij Hart voor Schijndel 

door te gaan en aldus een definitieve breuk betekende met PvdA Meierijstad. 

De afdeling begon met een ledental van 89 sociaaldemocraten. Inmiddels is dit aantal gedaald naar 

76 (Schijndel 38, Veghel 29 en Sint-Oedenrode 9). Een van de factoren die hieraan ten grondslag ligt 

is de politieke tendens en keuzes die worden gemaakt op nationaal niveau. Ook het vertrek van 

Laurens van Voorst uit de fractie heeft helaas zijn sporen nagelaten in het ledental. Kijkend naar de 

redenen die mensen opgeven voor het opzeggen van het lidmaatschap, valt op dat de lokale 

politieke keuzes die de fracties van PvdA Schijndel en Hart voor Veghel hebben gemaakt geen 

redenen zijn om het lidmaatschap op te zeggen. Ook zijn twee leden ons helaas ontvallen (Mevrouw 

G. Dijkstra, die nog maar net lid was geworden en de heer A. van den Brand, die al sinds 1984 lid was). 



 

Ondanks de daling hebben enkele mensen zich aangemeld als lid, wat ons als bestuur sterkt in onze 

inzet om manieren te bedenken om meer leden te trekken. 

In het jaar 2015 lag de focus op het bekend maken van PvdA Meierijstad in met name Veghel en Sint-

Oedenrode. Dit kenmerkte zich door drie activiteiten die zijn en nog steeds worden uitgevoerd.  

- De eerste zijn de bezoeken die bestuur, fractie en enkele leden sinds september regelmatig 
brengen aan de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel met de bakfiets en onze 
PvdA vlaggen. Naast naamsbekendheid halen wij bij deze bezoeken tegelijkertijd informatie 
op voor het verkiezingsprogramma.  

- Ten tweede zijn er in Veghel, Sint-Oedenrode  en Schijndel themabijeenkomsten 
georganiseerd om gerichte informatie op te halen waar de programmacommissie behoefte 
aan had. Dit waren openbare avonden en in Schijndel een enkele met de leden. Opvallend bij 
de themabijeenkomsten was het alsmaar stijgend aantal deelnemers aan deze avonden.  

- Als laatst is er een nieuwsbrief uit gegaan naar alle huishoudens in de drie gemeenten.  
 
Politiek jaar 2016 

De herindelingverkiezing en de campagne zal het overgrote deel van de aandacht van het bestuur 

vergen. Desondanks zet het bestuur ook in op het versterken van de vereniging.  

Zo zal het bestuur actief op zoek gaan naar bestuursleden om de drie vacatures in te vullen, waarbij 

de voorkeur uitgaat naar in ieder geval één bestuurslid uit Sint-Oedenrode. 

Het bestuur zal nadrukkelijker inzetten op het werven en binden van leden. Menno Roozendaal heeft 

het voortouw hierin genomen door mensen te vragen om namen van potentiële leden aan te dragen 

en deze mensen te bezoeken. 

Het bestuur krijgt steun vanuit het landelijk partijbureau bij de voorbereidingen voor de verkiezingen. 

Hans Spekman en Pieter Paul Slikker (landelijk campagnemanager) hebben in dit kader een bezoek 

gebracht aan fractie en bestuur om de afdeling met raad en daad bij te staan.  

Naast het versterken van de ledenbinding, worden ook de bestuurlijke banden aangehaald met de 

afdelingen in onze regio. Zodoende kunnen de afdelingen een beroep op elkaar doen, samenwerken 

op regionale thema’s en uiteraard van elkaar leren. 

Afsluitend vragen wij expliciet de steun van alle leden bij de campagne. Alleen samen kunnen wij 

Meierijstad het sociale gezicht geven dat het verdient. 

 

Namens het bestuur, 

 

Michael Soedamah 

Vicevoorzitter PvdA Meierijstad 


