Kameraden,
Het afgelopen jaar is met veel woorden te beschrijven, maar ik vind dat “trots” de lading het beste
dekt. Ik ben trots dat we een onderafdeling uit het niets hebben opgebouwd. Trots op het bestuur
omdat de afdeling goed loopt. Trots op onze leden omdat dit verreweg de gezelligste afdeling van
het land is. Trots op onze vrijwilligers die alles op alles hebben gezet in de campagne. Maar vooral
ben ik trots op de tussenstand: 26 activiteiten in acht maanden.
Je hoort het: tussenstand. Het werk is nog lang niet af. We zijn een kleine maar fijne afdeling, maar
we hebben wel écht meer leden nodig. We moeten groeien en de afdeling moet diverser en dat kan:
Zwolle is een rode stad, een progressieve stad. We hebben de kans om een grote, stabiele afdeling te
worden. De mensen zijn er, maar we hebben ze nog niet bereikt. Dat is waar de grootste uitdaging
voor het volgende bestuur ligt.
Die uitdaging wil ik dolgraag aan gaan. Het socialistisch geluid moet galmen in Zwolle, en daar wil ik
werk van maken. Dat is ook waarom ik me kandideer voor een tweede termijn in het bestuur van de
Jonge Socialisten Zwolle.
Ledenwerving is erg belangrijk, maar in ons tweede bestuursjaar kunnen we ons ook veroorloven om
meer te doen dan alleen dat. Andere Politieke Jongerenorganisaties (PJO’s) in Zwolle doen het al,
maar het beïnvloeden van de lokale politiek is bij ons niet heel snel op gang gekomen. We hebben
twee persberichten uitgebracht en één actie gevoerd. Komend jaar hebben we de ruimte om dat
anders te doen: we kunnen onze politieke stempel op Zwolle drukken door meer – op ludieke wijze –
actie te voeren, meer persberichten uit te brengen en ook vooral door onze nauwe banden met de
Partij van de Arbeid te gebruiken.
Ook scholing is een belangrijk onderdeel. Waar we dit jaar één debatcursus hadden, kunnen we het
komend jaar veel meer trainingen en scholingsactiviteiten organiseren. Niet alleen omdat het
leerzaam en leuk is – een goed geschoolde vereniging is een sterkere vereniging, wat we tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen nodig zullen hebben.
Scholing is dan ook gelieerd aan het laatste punt waar we het komende bestuursjaar echt meer mee
moeten doen: de scholentour. Het nieuwe bestuurslid Leden en Activiteiten heeft aangegeven dat
hier veel meer te doen valt, meer trainingen ervoor en meer scholen langs gaan. Dat laatste heb ik
zelf ook gedaan, in Nijmegen. Bij het politiek speeddaten daar hebben PJO’s uitleg gegeven over wat
de politiek is, en waarom het leuk is: wat mij betreft één van de taken van PJO’s in het algemeen en
dus ook een van de taken voor ons.
De afdeling staat er hartstikke goed voor en daarom vertrouw ik erop dat we deze agenda uit
kunnen, maar ook vooral uit moeten, voeren en ik hoop jullie vertrouwen te behouden om deze
agenda uit te voeren.
Met rode groet,
Jesse Koops

