
 

 
Geacht lid, 
 
Het Coronavirus heeft een impact op iedereen. Sommige mensen hebben dierbaren verloren, je baan 
staat wellicht op het spel of je kan tijdelijk je vrienden en familie niet zien. Overal zijn er gelukkig 
mooie initiatieven ontstaan om elkaar een steuntje in de rug te geven. Wij hebben onze oudere leden 
gebeld om te vragen of ze hulp nodig hebben of simpelweg even een praatje te maken.  
Afgelopen 1 mei hebben wij als PvdA Tilburg stil gestaan bij de Dag van de Arbeid. Anders dan 
normaal, het was digitaal. Op onze Facebookpagina kun je het grafbezoek van Bart van Pelt en de 
speech van Wim van Donk terug kijken.  
 
Als PvdA Tilburg hadden wij op 21 maart onze ALV gepland staan. Echter ging deze niet door vanwege 
de coronamaatregelen. Het partijbestuur heeft recent een tijdelijke wijziging op de statuten 
aangenomen die het mogelijk maakt om afdelingsvergaderingen digitaal te houden. Ook is hierbij 
bepaald dat afdelingen enkele maanden langer de tijd hebben om de jaarrekening en het jaarverslag 
(die normaal voor 30 maart door de ALV goedgekeurd had moeten worden) in de ALV te laten 
behandelen. Dit betekent dat ook de ALV dit jaar digitaal gaat via MijnPvdA.nl. Zorg ervoor dat je op 
een profiel hebt aangemaakt als je deze nog niet hebt. Is je e-mailadres nog niet bekend bij de 
ledenadministratie van PvdA landelijk? Stuur dan minimaal één week van tevoren een e-mail naar 
ledenadministratie@pvda.nl. In het menu links staat “Samen Online” waar je kunt deelnemen aan de 
Afdeling Tilburg. Je hoeft niet per se een microfoon of webcam te hebben aangezien je ook vragen 
en/of opmerkingen kunt stellen in de chat. Een handleiding voor Samen Online krijgt u te zien als u 
voor het eerst inlogt en staat op de website van PvdA Tilburg net als alle bestanden.  
 

De (digitale) ALV zal plaatsvinden op dinsdag 16 juni en zal beginnen om 20.00u. Probeer omstreeks 

19.50u in te loggen op het systeem zodat we van start kunnen gaan. De agenda zal voornamelijk 

bestaan uit procedurele stukken. Een deel van deze stukken moeten statutair verplicht besproken 

worden, een ander deel is nodig om als PvdA Tilburg bestuur de komende periode stappen te maken. 

Tijdens een normale ALV zijn wij het allen gewend om vragen te stellen, opmerkingen te maken, of 

een discussie te voeren over een bepaald onderwerp. Het tijdelijk reglement (en de digitale omgeving) 

biedt hiertoe echter geen ruimte. Vragen over de stukken die voorliggen in de ALV moeten uiterlijk 72 

uur voor de vergadering bij het afdelingsbestuur worden ingediend. Dit betekent dat vragen over de 

stukken in de ALV uiterlijk zaterdag 13 juni om 20.00u verstuurd bij het bestuur moeten zijn. Vragen 

worden het liefst per mail verstuurd aan secretaris@pvdatilburg.nl. Mocht het niet mogelijk zijn om 

deze per mail te stellen, dan is het mogelijk telefonisch contact op te nemen met de secretaris 

(Shirodj) via 06-51876131. De portefeuillehouder zal de vraagsteller via dezelfde wijze beantwoorden. 

In lijn met de tijdelijke statuten, en om transparantie te waarborgen, plaatsen wij uiterlijk maandag 12 

juni om 23.59 een overzicht met alle binnengekomen vragen en onze beantwoording op deze Google 

Drive, waar ook alle te behandelen stukken te vinden zijn: https://tinyurl.com/wx523mu. Om dit 

overzicht te kunnen waarborgen is ook uitdrukkelijk het verzoek de vragen bij de secretaris in te 

dienen zodat deze het overzicht bij kan houden en niet de portefeuillehouder te benaderen. Mochten 

er tijdens de ALV toch nog vragen zijn waarvan niet verwacht had kunnen worden dat ze vooraf 

ingestuurd werden en die dringend beantwoord moeten worden, dan is het mogelijk deze vraag in het 

chatvenster te stellen. 

 

Wij hopen op jullie begrip en medewerking tijdens deze bijzondere omstandigheden. Wij kunnen niet 

wachten om jullie weer te kunnen horen bij de ALV en anders bij een andere (digitale) activiteit! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het PvdA Tilburg bestuur 

mailto:secretaris@pvdatilburg.nl
https://tinyurl.com/wx523mu


U ontvangt dit bericht omdat dit volgens de statuten van de PvdA verplicht is. Mocht u deze documenten liever via de e-mail ontvangen, 
dan kunt u dit aanpassen in uw mailvoorkeuren via mijn.pvda.nl of de ledenadministratie van PvdA landelijk. 

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering PvdA Tilburg 

Plaats: digitaal via Samen Online (inloggen via mijn.pvda.nl vereist) 

Datum en tijd: dinsdag 16 juni,  20.00 – 21.00 u 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Mededelingen 

 

3. Verslag en besluitenlijst ALV 26 november 2019 (bijlage I) 

 

4. Jaarverslag 2019 (bijlage II) 

 

5. Jaarrekening 2019 (bijlage III) 

 

6. Bestuursvoorstel bestuurstermijn (bijlage IV) 

 

7. Bestuursvoorstellen gemeenteraadsverkiezingen 2022 (bijlage V-XI) 

a. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

b. Tijdspad gemeenteraadsverkiezingen 

c. Instellen kandidaatstellingscommissie 

d. Profielschets kandidaatstellingscommissie 

e. Instellen programmacommissie 

f. Profielschets programmacommissie  

 

8. Terugkoppeling fractie 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 

Bijlagen via www.pvda.tilburg.nl of https://tinyurl.com/wx523mu.  

 

 

 

 

 

Ontvangt u wel andere e-mails van de PvdA en niet van de PvdA Tilburg? Vink dan in uw Mijn.PvdA.nl 

account aan dat u de e-mails van de afdeling wilt ontvangen. Dit doet u door linksboven op uw naam 

te drukken > Mijn Profiel > E-mail voorkeuren > Vink “afdeling Tilburg” aan > Voorkeuren bijwerken. 

In de toekomst ontvangt u dan de uitnodigingen voor de ALV per e-mail in plaats van via de post.  

Heeft u hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar secretaris@pvdatilburg.nl!  

http://www.pvda.tilburg.nl/
https://tinyurl.com/wx523mu
mailto:secretaris@pvdatilburg.nl

