
Nieuwsbrief december 2018  
 
Beste leden en belangstellenden, 
 
De dagen worden korter, de avonden langer. Tijd om met wat goed leesvoer 
op de bank te kruipen. Daarom hebben wij voor u deze mooie nieuwsbrief 
gemaakt. Dus pak een lekkere mok thee, koffie of chocolademelk erbij en 
verdiep je in wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan. 
 
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief aanvullende opmerkingen of 
vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Veel leesplezier! 

Fractie en bestuur PvdA Zoetermeer 
 

 

 

 
ALV 15 november 2018  
Tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn het 
werkplan en de begroting voor 2019 door de 
leden goedgekeurd.  
Daarna is gesproken over … lees meer 
. 

 Pubquiz en pubquiz 
Dit najaar zijn er twee heel erg leuke pubquizen 
geweest. Deze zijn samen met SP Zoetermeer 
georganiseerd. Beide pubquizen waren zeer 
succesvol.  
We zien een stijging … lees meer. 
 

   

 

 

 
Verkiezingen 2019  

In 2019 worden verkiezingen gehouden voor 
Provinciale Staten (20 maart), voor de 
Waterschappen (ook 20 maart) en voor Europa 
(23 mei). Zoetermeer heeft drie kandidaten … 
lees meer. 

 Oproep nieuwe bestuursleden 
Onze penningmeester, Marco Sikkel, heeft 
tijdens de afgelopen ALV helaas aangegeven te 
willen stoppen met deze functie. Ook met het 
oog op de continuïteit zijn we dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Lees meer. 
 

   

https://zoetermeer.pvda.nl/organisatie/fractie/
https://zoetermeer.pvda.nl/organisatie/bestuur/
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/ALV-15-november-online-versie.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Pubquiz-en-pubquiz-online-versie.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Verkiezingen-2019-online-versie.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Oproep-nieuwe-bestuursleden-online-versie.pdf


 

 

 
Werk maken van de PvdA in 
Oosterheem 
Oosterheemse PvdA’ers gaan zich, met de 
fractie, inzetten voor meer zichtbaarheid van 
de PvdA in hun wijk. Onder het genot van 
koffie en thee heeft een groepje 
initiatiefnemers de mogelijkheden verkend. 
Wij vinden dat belangrijk, omdat … lees 
meer. 
 

 Hij komt, hij komt: nieuw zwembad 
Er komt over een paar jaar een nieuw 
zwembad in het Van Tuyllpark.  
In Zoetermeer is een groot tekort aan 
badwater. Kinderen en volwassenen 
kunnen wel leren zwemmen, alleen is er 
nauwelijks plek om banen te zwemmen, 
laat staan voor recreatief gebruik. Onze 
zwemverenigingen … lees meer. 

   

 

  

 
Even voorstellen  
Ik ben Martijn van Wely, 21 jaar en ik woon in 
Oosterheem. Ik ben recentelijk aangenomen als 
medewerker voor onze fractie. Naast wat ik voor 
de PvdA Zoetermeer doe ben ik actief bij de JS 
Den Haag Leiden, en studeer ik bestuurskunde 
aan de Haagse Hogeschool. Daarnaast drum ik en 
doe ik nog weleens aan boogschieten bij HKS 
Zoetermeer. Lees meer. 
 

 Agenda 
22/12 Kerstkraam in het Stadshart 
13/1 Nieuwjaarsborrel 
19/1 Landelijk Congres PvdA 

 
Proost met ons op het nieuwe jaar, 
op zondagmiddag 13 januari. 
De uitnodiging volgt na de feestdagen via de 
mail. 

 
 
 
 
 

https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Werk-maken-van-de-PvdA-in-Oosterheem-online-versie.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Werk-maken-van-de-PvdA-in-Oosterheem-online-versie.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Nieuw-zwembad-online-versie.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2018/12/Even-voorstellen-online-versie.pdf

