
 

CAMPAGNEFLITS 18 MAART 2018 

Nog drie dagen en dan weten we of we het vertrouwen van de kiezers hebben gekregen. Op straat 

merken we dat de gesprekken die we voeren met de mensen overwegend positief zijn. De peilingen 

laten een wisselend beeld zien, maar richten zich vooral op de grote steden waar ook partijen actief 

zijn die hier niet meedoen. Voorlopig is het nog even spannend .  

Onze campagneteam en de vrijwilligers zijn onvermoeibaar op straat geweest om met mensen het 

gesprek aan te gaan en onze digitale campagne loopt als een trein. We hebben aan elk debat in de 

stad meegedaan. 

We hebben hulp gehad van Tweede Kamerlid Henk Nijboer en van Europarlementariër Paul Tang. 

Zaterdag 17 maart sloot Agnes Jongerius zich bij ons aan en daarbij merkten we dat Europa leeft 

onder de mensen. Vragen over eerlijk werk, duurzaamheid en de sociale woningbouw werden op 

straat aan Paul en Agnes  gesteld en sommigen kwamen speciaal voor hen naar de Varkensmarkt.  

Het was bar koud gisteren en ik wil onze toppers Roel Holthuijsen en Jan-Herman Koller toch noemen 

als helden van de dag. Vanaf 10.00 uur in de ochtend hebben zij onze tent op de Varkensmarkt 

bemand. Zij hebben de snijdende kou getrotseerd  om folders uit te delen en mensen te woord te 

staan. De kou hebben we later op de dag  gedeeld met velen want  tot onze vreugde kwamen  veel 

bekenden even langs.  Fethi Kili, Tom de Man en Grietje van den Braber-Klopper kwamen om ons aan 

te moedigen en om te helpen.  

Een mooi moment om op te breken was toen Fethi ons allemaal uitnodigde om in zijn   “Lieve 

Vrouwtje” op het onze Lieve Vrouwekerkhof een warme chocolade melk met slagroom te komen 

drinken. Een mooie gezamenlijke afsluiting van een bewogen campagne.  

Grace Tanamal, lijsttrekker PvdA Amersfoort 



 

En verder in deze Campagneflits 

 

ONZE WETHOUDER 

En terwijl wij allemaal campagnevoeren, werkt ‘onze’ PvdA-wethouder Fleur Imming stug door. Met in 

haar portefeuille de zware dossiers wonen, zorg en welzijn heeft zij de afgelopen 4 jaar uitstekend 

werk verricht. Dat is, ook in politieke kringen, de algemene mening in de stad. En Fleur hoopt uiteraard 

nog door te kunnen gaan want het karwei is nog niet af. 35% sociale woningbouw, de decentralisaties 

in de zorg, veilige buurten en bruisende wijken, Fleur heeft nog heel veel plannen voor een sterk en 

sociaal Amersfoort waar veilig en betaalbaar en duurzaam wonen een grondrecht is.   

ZEKER ZIJN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING 
 
De afgelopen jaren heb ik als wethouder de nodige veranderingen in de zorg moeten doorvoeren De 
wetgeving veranderde en de gemeente moest flink aan de bak. Maar het resultaat mag er zijn. Er ligt 
nu een stevig fundament voor goede zorg en ondersteuning in Amersfoort. De komende jaren wil ik 
graag de verantwoordelijkheid blijven nemen om de zorg nóg beter te maken en te organiseren zodat 
deze voor iedereen dichtbij en toegankelijk is.  
 
Ook op het gebied van wonen liggen er nog de nodige uitdagingen. We hebben een mooi begin 
gemaakt maar er moeten de komende jaren meer sociale woningen in een hoger tempo gebouwd 
worden. De wachtlijst moet omlaag zodat iedereen de plek krijgt die hij nodig heeft om goed te 
kunnen wonen. Kortom, het werk is nog niet af! 
 
Fleur Imming, PvdA-wethouder wonen, zorg en welzijn 



 

 

ONZE KANDIDAATRAADSLEDEN 
We stellen ze nog een keer aan u voor. Onze kandidaatraadsleden waarvan we graag willen dat u ze 
goed kent en onthoudt. U komt Grace Tanamal, Rob Smulders, Harun Keskin, Bert Veenstra, Gert 
Koudijs, Annet de Raadt, Dico Kuiper en Roel Holthuijsen momenteel overal tegen in de stad en dat 
blijft na 21 maart ook zo. Ieder kandidaatraadslid heeft zijn of haar focus op een specifiek speerpunt 
uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Deze zogeheten pitches kunt u ook terugvinden op de 
website en op de individuele flyers die de kandidaten verspreiden.  
 
Vandaag stellen we u graag voor  
 

ROB SMULDERS, fractievoorzitter en nummer 2 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort. 
Rob maakt al 4 jaar deel uit van de huidige fractie van de PvdA Amersfoort die deelneemt aan de 
coalitie met VVD, D66 en Christen Unie. Nadat Louis de la Combé aangaf niet meer voor de volgende 
raadsperiode beschikbaar te zijn, nam Rob het fractievoorzitterschap van hem over. Rob is een 
verbinder. Hij weet partijen met elkaar in gesprek te brengen en te houden. Rob is in de fractie dé 
man van de duurzame innovatie. Hij zette zich de afgelopen tijd in om de buurtmobiel naar 
Amersfoort te halen. De buurtmobiel rijdt inmiddels in Schothorst en Vathorst en meer dan 30 
vrijwilligers brengen mensen die door eenzaamheid nauwelijks de deur uitkomen naar winkelcentra, 
theater, familiebezoek. 
 

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING  
 
Als raadslid en fractievoorzitter hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, 
die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van 
elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en 
dorpsbewoners nog beter leren kennen en hen de weg wijzen in de besluitvorming voor initiatieven 
in hun wijk op het gebied van veiligheid, wonen, onderwijs, zorg, groen en leefbaarheid. Wat mij 
betreft gaan we met een gezonde gemeentebegroting zo snel mogelijk zorgen voor de bouw van 
betaalbare sociale woningen, een sterke regionale economie voor werkgelegenheid. Een autoluwe, 
bruisende binnenstad en voldoende mobiliteit voor ouderen. Op naar  een energieneutrale stad in 
2030!  
 
Rob Smulders, nummer 2 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Huv93zcvj5A
https://amersfoort.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/517/2018/01/Programma-PVDA.pdf
https://amersfoort.pvda.nl/wieiswie/


 
 
GRACE TANAMAL, lijsttrekker PvdA Amersfoort 
Na viereneenhalf jaar als Tweede Kamerlid in Den Haag actief te zijn geweest, is Grace weer terug in 
de Amersfoortse politiek. Lees meer 
En bekijk hier de video van Grace van Amersfoort Kiest. 
 

ZEKER ZIJN VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN  
 
Amersfoort is een stad waarin mensen willen wonen. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA heb ik mij de 
afgelopen 4 jaar  sterk gemaakt de tweedeling in de samenleving te  bestrijden. Er gaan nog te vaak 
kinderen zonder ontbijt naar school. Ik wil dat iedereen de mogelijkheid heeft in een betaalbaar en 
goed huis te wonen in een wijk waar je elkaar kent en waar je je veilig voelt. Een wijk waar plaats is 
voor iedereen en waar mensen met verschillende achtergrond en herkomst, samenleven. Bruisende 
wijken waar  bewonersinitiatieven tot stand komen met nieuwe kansen en mogelijkheden op het 
gebied van economie, zorg en welzijn. Daar wil ik mij samen met de Amersfoortse bewoners  voor  
inzetten. 
 
Grace Tanamal, lijsttrekker PvdA Amersfoort 

 

 

PVDA TWEEDE KAMERLID HENK NIJBOER OP 12 MAART IN RANDEBROEK EN SCHUILENBURG 

Maandag 12 maart was PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer in Amersfoort. Samen met 

fractievoorzitter Rob Smulders en kandidaatraadsleden Bert Veenstra en Roel Holthuijsen bezocht hij 

een aantal (nieuw)bouwprojecten in Randenbroek en Schuilenburg. Henk Nijboer die zelf uit 

https://amersfoort.pvda.nl/3-2/verkiezingen/
https://amersfoortkiest.nl/stem-op-mij-grace-tanamal-pvda/


Groningen komt, is er glashelder over: “we moeten van het gas af en onze woningen verduurzamen. 

Dat kan met zonnenpanelen en toch ook nog met isolatie”.  Er zijn ook in Nederland nog steeds 

woningen zonder dubbel glas en dat kan gewoon niet meer. Mensen willen wel investeren in een 

betere woning maar het moet wel betaalbaar zijn. De lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Met dit 

kabinet dreigen de lasten afgewenteld te worden op de laagste inkomens. En dat moeten we niet 

willen. Dan wordt wonen  te duur en gaat de verduurzaming te traag. 

 

De woningnood in Nederland en dus ook in Amersfoort is hoog. De PvdA wil de komende jaren 

landelijk een miljard investeren in het bouwen van duurzame en betaalbare woningen. Dat is niet 

goedkoop en gaat niet vanzelf. De VVD wil alles afbreken. En als woningen gesloopt moeten worden 

dan moet er voor iedere gesloopte woning minimaal één sociale huurwoning terugkomen. Als je 

projectontwikkelaars hun gang laat gaan, komen er koopwoningen en grote flats en geen sociale 

huurwoningen terwijl daar de meeste behoefte aan is. De wachtlijst in Amersfoort voor een sociale 

huurwoning is momenteel 8 jaar! De PvdA vindt dat wonen een grondrecht is en geen markt.  En zo 

moet de politiek dat aansturen. “Dat doen jullie in Amersfoort heel goed en daar ben ik trots op en ik 

maak me daar in Den Haag sterk voor”. Klik hier voor een impressie van het bezoek van Henk Nijboer.  

 

GRACE TANAMAL BIJ AMERSFOORT KIEST! 

Grace Tanamal was de afgelopen weken veel aan het woord. Zo ook bij Amersfoort Kiest in restaurant 

Rauw. Zie hier het filmpje.  

 

 

 

PVDA-ZORGDEBAT  

Kandidaatraadsleden Annet de Raadt en Bert Veenstra hebben zaterdag 17 maart een goedbezocht  

zorgdebat georganiseerd in het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Vathorst. Een flink aantal 

https://amersfoort.pvda.nl/nieuws/pvda-twwede-kamerlid-henk-nijboer-amersfoort/
https://amersfoortkiest.nl/stem-op-mij-grace-tanamal-pvda/


professionals uit zorg en welzijn waren aanwezig. En ook een paar geïnteresseerde ouderen waren 

speciaal gekomen om onder de bezielende leiding van gespreksleider Bert Veenstra  een bijdrage te 

leveren. We hebben aan de hand van een aantal stellingen met elkaar gediscussieerd en er waren 

korte inleidingen van  Ben Hammer, lid Raad van Bestuur Hilverzorg, regiomanager Inge Wellecomme,  

manager van In de Buurt 033 en lijsttrekker Grace Tanamal. Wethouder Fleur Imming ging uitgebreid 

in op wat er de afgelopen jaren goed ging en wat er nog moet gebeuren.  Bekijk de video hier.  

 

Een aantal belangrijke onderwerpen zijn aan de orde gekomen  en deze zullen zeker door de 

wethouder en fractie worden meegenomen. Zo ging het over de gezondheidsverschillen tussen arm 

en rijk en de rol die preventie kan spelen om dit tegen te gaan. Maar ook ging het over 

verlofregelingen voor werkende mantelzorgers en ook over jonge kinderen die soms al mantelzorger 

zijn. De PvdA vindt dit onaanvaardbaar. Zij hebben onze hulp extra had nodig. Bekijk hier het 

fotoverslag 

 

Hoogtepunt van de ochtend was toch wel het optreden van Dennis Alberti, jawel de kleinzoon van 

Willy Alberti. Annet en Bert hebben samen een tekst gemaakt op het lied “het Dorp van Wim 

Zonneveld” en Dennis zong het voor ons. Het eerste couplet willen wij u niet onthouden.  

Thuis heb ik nog een stembiljet 
Den Uyl’s socialistisch pakket  
Met weemoed naar Drees/SDAP 
Opa stapte op zijn oude fiets 
Het zegt ons allemaal wel iets 
Introductie van de AOW 
Deze stad. ‘k weet nog hoe het was 
De jongens, meisjes uit mijn klas 

https://www.youtube.com/watch?v=IeFiMyI1mjI
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/photos/pcb.1340165182751768/1340163592751927/?type=3&theater


Ouden van dagen zonder zorgen 
Verzorgingsstaat in Amersfoort 
Muurhuizen en de koppelpoort 
Je voelt je er direct geborgen 

 

Wilt u het hele lied horen klikt u dan op deze link.  

HET GROOT AMERSFOORTS LIJSTTREKKERSDEBAT 

Woensdag 14 maart was in een vol Eemhuis het grootste debat van deze gemeenteraadsverkiezingen. 

Het was enorm druk en er hing spanning in de lucht. Er hing voor de politieke partijen veel af van dit 

debat. De zwevende kiezers moesten worden overtuigd. In een aantal rondes moesten twee of drie 

lijsttrekkers, aan de hand van een aantal stellingen, een korte inleiding houden. Daarna werd vier 

minuten met elkaar in debat gegaan en de daarop volgende tien minuten konden alle lijsttrekkers hun 

mening geven. Kijk hier voor het fotoverslag 

Lijsttrekker Grace Tanamal was samen met Roel Mulder van Partij Actief en Hans van Wegen van 

Burger Partij Amersfoort (BPA) als eerste aan de beurt. De stelling luidde: “het is goed dat Amersfoort 

veel geld investeert in grote projecten” 

Project is een breed begrip en Grace Tanamal heeft ervoor gekozen om de decentralisatie van de zorg 

als project neer te zetten en daar een inleiding over te houden. Er gaat in het zorgdomein 250 miljoen 

om en Grace staat voor een PvdA met goede zorg dichtbij. Dat betekent in de wijk, voor ouderen en 

gehandicapten en geen kind dat zonder ontbijt naar school mag.  De heren van de oppositie spuwden 

hun gal  over al die, in hun ogen, onnodige grote projecten zoals het  Eemhuis en de Kersenbaan en de 

Westelijke ontsluiting. Grace zat er scherp in. Achteraf en zelfs zaterdag op straat kwamen mensen 

vertellen dat ze het fantastisch vonden dat wij het hadden over zaken die mensen direct raken  en niet 

over stenen en gebouwen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0J6RoGeTQKE
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/photos/pcb.1337728049662148/1337727362995550/?type=3&theater


 

SCHOLIERENDEBAT VATHORSTCOLLEGE 

Het Vathorstcollege wil leerlingen bewust maken over de manier waarop de stad bestuurd wordt en 

nodigde, in het kader van de komende Gemeenteraadsverkiezingen,  politici uit in gesprek te gaan met 

de scholieren. Rob Smulders ging namens de PvdA in gesprek met leerlingen en de andere politieke 

partijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en SP. Lees hier meer over hoe Rob het debat ervaren heeft 

 

STADSDEBAT “AMERSFOORT STUDENTENSTAD’ 

Op woensdag 14 maart 2018 vond in het Eemhuis het Stadsdebat ‘Amersfoort Studentenstad plaats. 

Voor de PvdA een geslaagd debat op een prachtlocatie. Raadslid Harun Keskin als woordvoerder 

onderwijs van de PvdA-fractie gaf aan de jongeren mee zich niet te beperken tot alleen maar 

stemmen op 21 maart 2018. Hij drukte de jongeren op het hart dat zij echt invloed kunnen uitoefenen 

op het beleid van de gemeente Amersfoort wanneer zij zich organiseren,  commissievergaderingen 

volgen en bij raadsvergaderingen inspreken. Enkele jongeren hebben de uitgestoken hand aangepakt 

en Harun na het debat aangesproken. Maandagavond 19 maart bezoekt Harun de 

studentenvereniging om uitleg te geven over het lokaal bestuur en hoe jongeren daar invloed op 

kunnen uitoefenen. 

DISCUSSIEAVOND NAAR AANLEIIDNG VAN BANNINGLEZING VAN LODEWIJK ASSCHER 

Een klein maar illuster gezelschap debatteerde gisteravond in de Witte Vlinder aan de hand van 

stellingen over de eerste Banninglezing, op 21 februari in de Rode Hoed in Amsterdam uitgesproken 

door Lodewijk Asscher. De politiek en standpunten in deze verkiezingsperiode eens een keer vanuit 

file:///C:/Users/A.Moors/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M313O949/Scholierendebat%20Vathorstcollege/Debat%20Vathorst%20college.pdf


een heel andere invalshoek benaderen. Kijk hier voor het fotoverslag 

 

 

VERKIEZINGSMARKT ROC MIDDEN-NEDERLAND  

Donderdag 15 maart was er op ROC Midden Nederland aan de Disketteweg een verkiezingsmarkt. 

Raadslid Harun Keskin en kandidaatraadslid Roel Holthuijsen stonden daar met onze vertrouwde 

PvdA stand. Zij spraken met studenten en  docenten over de invloed van de gemeentelijke politiek op 

het onderwijs. Na afloop gaf Harun Keskin een interview gegeven aan de verslaggever  van de NOS. 

 

 

https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/photos/pcb.1335941986507421/1335940306507589/?type=3&theater


ASF-SPORTDEBAT OP 15 MAART 

Afgelopen donderdag was er het ASF(=Amersfoortse Sport Federatie) sportdebat. Harun Keskin, Gert 

Koudijs en Bert Veenstra waren hierbij aanwezig. Er bestond weer een grote belangstelling en het was 

weer een levendig debat. De visie van de PvdA-accenten op sport het sportbeleid is duidelijk. 1. Sport 

draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. 2. Sport bevordert de gezondheid en brengt mensen bij 

elkaar. 3. Iedereen moet mee kunnen doen! De Amersfoortse sportverenigingen met hun duizenden 

vrijwilligers zijn de basis van de sport in Amersfoort. Daar moet altijd geld voor beschikbaar zijn maar 

dat mag niet gaan ten koste van het Sociaal Domein. Daar zijn zowel de PvdA als SP en Groen Links het 

over eens.    

 

PVDA POLITIEK  JONGERENCAFÉ 

Op vrijdag 16 maart 2018  vond eerst in het Oude Stadhuis en daarna in ’t Lieve Vrouwtje op het 

Lieve Vrouweplein het Politiek Jongerencafë van de PvdA plaats. De avond stond onder leiding van 

Raadslid Harun Keskin en lijsttrekker Grace Tanamal.  Een derde van de genodigden hadden de tijd 

gevonden en gehoor gegeven aan de oproep. Het was een geslaagde avond en de PvdA Amersfoort is 

trots op onze jongeren met uiteenlopende achtergronden, studies en ervaringen. De bijeenkomst 

krijgt een vervolg door onze jongeren uit te nodigen als ‘Gasten van de Raad’. Verder is het plan twee 

keer per jaar een bijeenkomst alleen voor de jongeren te organiseren. En dat zij als groep twee keer 

per jaar op een Algemene Leden Vergadering komen. Grace Tanamal deed een beroep op de 

jongeren om onderwerpen waar zij kennis van hebben naar voren te brengen. De PvdA kan alle hulp 

en ondersteuning, juist van jongeren, gebruiken. Hier werd door de jongeren enthousiast op 



gereageerd. De toekomst van de PvdA Amersfoort ziet er rooskleurig uit! 

 

IEDEREEN IS MODEL 

Modezaak Roots aan de Krommestraat 22 in Amersfoort heeft een item,  genaamd ‘Iedereen is 

model’, op haar social media kanalen. In de aanloop naar de verkiezingen presenteren zij op zaterdag, 

zondag en maandag drie kandidaatraadsleden presenteren met kleding uit de collectie. Harun Keskin, 

verkozen tot meest stijlvolle raadslid in Amersfoort, is een van de drie kandidaatraadsleden die in de 

schijnwerpers gezet zal worden.  

 



EUROPARLEMENTARIËR AGNES JONGERIUS IN AMERSFOORT 

Wie Europa en arbeidsmarkt zegt, zegt Agnes Jongerius. Als oud-voorzitter van de FNV liggen sociale 

zaken, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden Agnes na aan het hart. Maar ook huren voor de 

middeninkomens en wat Brussel daarin kan betekenen is een onderwerp waar Agnes zaterdag 17 

maart met kiezers in gesprek ging. Samen met PvdA lijsttrekker Grace Tanamal en het campagneteam 

van de PvdA was Agnes in de ijzige kou op de Varkensmarkt aanwezig. Zie hier het fotoverslag. 

 

 

REGENBOOGAKKOORD OP 15 MAART 

Donderdag 15 maart heeft de PvdA Amersfoort het regenboogakkoord getekend samen met 6 andere 

partijen en het COC.  Zolang LHBT-ers nog worden uitgesloten en met verbaal en fysiek geweld te 

maken krijgen moeten wij ons daar tegen verzetten. Samen gaan wij ons ervoor inzetten om de 

maatregelen op het gebied van LHBTI emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. 

 

https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/?hc_ref=ARTAhlb4ed2mGjyXc1EomRgaFpZ5iL0p5j7NMXhHrfQfWe7iNbSptdUXbI4M4S4MKLU


 

WOMEN UNLIMITED VAN ARTEGANZA 

In het kader van Internationale Vrouwendag werd op zondag 18 maart  voor de 10e keer in het 

Eemhuis Women Unlimited van Arteganza Connecting Cultures georganiseerd. Namens de PvdA  

waren Joycet Reinders, Annet de Raadt en  Grace Tanamal aanwezig. Hoogtepunt was het Politiek Café 

waar de vrouwelijke kandidaten van de diverse partijen bij aanwezig waren. Centrale vragen waren:  

Wat beweegt vrouwen om politiek actief te zijn? Wat kunnen vrouwen voor andere vrouwen 

betekenen? Een van de ideeën die ontstonden was om een platform voor vrouwen op te richten dat 

invloed kan gaan uitoefenen op de Amersfoortse politiek waar nu nog veel te weinig vrouwen aan 

deelnemen. Annet en Grace gaan daar zeker aan meewerken. Een ander onderwerp was diversiteit. Er 

zijn ruim 130 verschillende culturen in Amersfoort. Wij hebben voorgesteld om een festival te 

organiseren waarbij mensen hun  cultuur kunnen uitdragen op het gebied van kunst, muziek, poëzie, 

zang en dans en alles wat er mogelijk is. Kunst en cultuur zorgen voor verbinding en het  is een  

positieve manier om met diversiteit bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. 



 

STEMWIJZER 

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen. Vul de stemwijzer in. 

Laat ons weten wat eruit komt zodat we de Stemwijzer de volgende keer nog nauwkeuriger kunnen 

maken.  

WOENSDAG IS HET 21 MAART! 

En natuurlijk willen we dolgraag dat u op de PvdA stemt. Ook als dat niet zo is, laat uw stem dan niet 

verloren gaan. Dat we in een democratie leven en een stem hebben, is onze grootste vrijheid. Als u 

geen mogelijkheid hebt zelfstandig naar een stembureau te komen, laat het ons weten. We komen u 

halen en brengen u weer thuis.  Even een mail naar secretaris@pvda-amersfoort.nl of een telefoontje 

naar 06 43 897 132 en we regelen het voor u. 

 

DE LAATSTE LOODJES 

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart staan wij tussen 7.00 en 9.00 uur 

met onze flyers en campagnekranten op de NS-stations Amersfoort Centraal, Schothorst en Vathorst. 

Wij kunnen alle hulp gebruiken dus laat het even weten via onze secretaris als u nog even kunt helpen. 

Op naar een mooie verkiezingsuitslag! 

ACTIVITEITENKALENDER tot 21 maart 2018 

We hebben onze eigen activiteitenkalender. Klik hier om te zien hoe onze agenda er de komende 

weken uitziet. Waar u ons kunt vinden en welke ervaringen we opdoen. En heeft u adviezen en 

ideeën? Laat het ons weten. Stuur een mail naar secretaris@pvda-amersfoort.nl. 

Kijk ook op onze website voor mee informatie en volg onze Facebookpagina 

DONATIE 

Het zal u niet vreemd in de oren klinken. Campagnevoeren kost veel geld. Wij zijn l heel blij met uw 

structurele steun en hebben de afgelopen weken extra geld ontvangen van leden en niet-leden die 

https://amersfoort.stemwijzer.nl/#intro
mailto:secretaris@pvda-amersfoort.nl
https://amersfoort.pvda.nl/agenda/
mailto:secretaris@pvda-amersfoort.nl
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/


ons een warm hart toedragen en de campagne van de PvdA willen steunen. HEEL VEEL DANK 

DAARVOOR!  

Mocht ú in de gelegenheid zijn ons extra te steunen dan stellen wij dat zeer op prijs. Ons IBANnummer 

is NL25RABO0117242438 t.n.v. PvdA Afdeling Amersfoort-Bunschoten. 

 

Met vriendelijke groet 

namens de campagnecommissie van de PvdA Amersfoort 

Joycet Reinders 

 

 

 

 


