
 

Beste mensen, 

Met veel plezier nodig ik je hierbij uit voor ons eerste congres nieuwe stijl, op 16 juni 2018 in de 

Kromhouthal in Amsterdam-Noord.   

  

  
  

We gaan er een feest van maken met veel inspirerende verhalen, boeiende sprekers en alle kans 

om elkaar te ontmoeten. Neem vooral een vriendin, de buurman of de yogaleraar mee. Iedereen 

is welkom, dus ook niet-leden.  

 

Tijdens het congres kiezen we nieuwe leden voor het partijbestuur, organiseren we brainstorms 

om te komen tot politieke actie en sluiten we af met een club Rood en muziek. Heb jij ideeën hoe 

je op een leuke manier actiesessies kunt organiseren of heb je een idee voor de inhoud? Mail 

dan naar bestuurssecretariaat@pvda.nl, misschien zie je jouw idee wel terug op het congres!  

 

Graag zie ik je op het congres! 

 

Hartelijke groet, 

 

Nelleke Vedelaar 

Voorzitter PvdA  
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P.S. Voor het indienen van moties opent de LedenKamer op donderdag 5 april 12.00 uur en sluit 

op  zaterdag 12 mei 10.00 uur. In deze periode kunnen moties worden ingediend en de 

benodigde 100 ondersteuningsverklaringen worden verzameld. Als moties voldoende 

ondersteund worden, worden ze tussen vrijdag 18 mei  17.00 uur en vrijdag 25 mei 17.00 uur in 

stemming gebracht in het Stemlokaal. Daarna doet het presidium een afhandelingsvoorstel.  Let 

wel, zowel op het congres, als in de online en offline voorbereiding, zal er aandacht zijn  voor de 

thema’s: onderwijs, zorg, werk, wonen en duurzaamheid.  
  

Meer informatie  
Locatie: Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231, 1021 KP Amsterdam 

Aanvang zaterdag: 13.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur 

 

Er is kinderopvang aanwezig. 

 

Het programma maken we binnenkort bekend via pvda.nl 
  

Kom naar één van de Clubmeetings  
Met elkaar blikken we graag terug op de Zeker-Zijn-campagne en de 

gemeenteraadsverkiezingen. We doen dit in vijf regio's. Wat bevalt er aan deze campagne? En 

hoe gaan we hier mee verder de komende jaren? In een informele setting maken we er een 

productieve en leuke avond van. Doe mee en meld je aan >  
  

Gezocht: nieuwe leden voor het partijbestuur  
We zoeken nieuwe leden voor het partijbestuur. Vier algemeen bestuursleden, een vice-voorzitter 

en een internationaal secretaris. Interesse? Kijk hier >  
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