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Inleiding
2021 stond in het teken van wederom een heel aantal digitale activiteiten, en het bestuur
heeft zich er hard voor ingezet om ondanks de telkens veranderende maatregelen, toch een
aantal interessante bijeenkomsten te organiseren. Tevens stond 2021 in het teken van het
werven van nieuwe kandidaten voor de stadsdeelcommissie, in de aanloop naar de
Gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvonden.

In 2021 had GroenLinks in Amsterdam Oost 1064 leden. We zijn voor het eerst begonnen
met een welkomstactiviteit voor nieuwe leden, die een groot succes was. Door het bellen
van alle nieuwe leden leggen we het eerste contact, en het is leuk om dat meteen te kunnen
opvolgen met een laagdrempelige borrel.

Interne activiteiten
Alle ALVs in 2021 werden online georganiseerd. Dit om te zorgen dat iedereen die wilde
naar de ALV kon komen. De kandidatencommissie heeft hard gewerkt om een mooie
kandidatenlijst aan te leveren voor de ALV in november. De termijn van secretaris Diederik
Imfeld liep af, en bestuurslid Thomas Bartels is op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging.
We hebben daarvoor drie fantastische nieuwe bestuursleden in de plaats gekregen met
dank aan de kandidatencommissie: Carmen Sauren (Secretaris), Jolien van der Vaart
(Penningmeester), en Marjolein van Doorn (Algemeen Bestuurslid). Met dit team stonden we
sterk voor de campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en alle
evenementen die daarmee gepaard dingen. Het bestuur heeft zich ook ingezet om geschikte
organizers aan te dragen bij de federatie. Het vinden van enthousiaste organisers bleek een
uitdaging, maar uiteindelijk hebben we iemand kunnen vinden. Aandachtspunt voor
komende verkiezingen is wel om eigenlijk al een organizer te hebben die doorlopend aan het
bestuur verbonden is, en die dus de organisatie al goed kent voordat hij/zij van start gaat.
Tot slot heeft de functionerings commissie gesprekken gevoerd met alle bestuursleden en
fractieleden. In 2022 zetten we deze gesprekken weer voort, nu met de nieuwe fractie en
nieuwe bestuursleden.

Leden- en buurtactiviteiten
GroenLinks Amsterdam Oost vindt het belangrijk om leden in gesprek te laten gaan met
onze fractie, maar helaas was 2021 een jaar waarin fysiek nog heel weinig mogelijk was.
Het was dan ook een moeilijk jaar om activiteiten te organiseren, want steeds als we een live
evenement gepland hadden, bleek dat dat in die vorm niet door kon gaan. Desondanks,
hebben we een heel aantal leuke (online) activiteiten en gesprekken kunnen organiseren,
bijvoorbeeld over de directe democratie in Amsterdam Oost, en hoe we burgers bij de
politiek kunnen betrekken, maar ook de avond over een Voedselbos op Zeeburgereiland,
met na afloop een zomerse borrel bij Kaap Amsterdam.

Overzicht van de activiteiten voor leden in 2021:
- 18 december Huis aan huis middag
- 25 november ALV & presentatie kandidatenlijst
- 10 september Politiek Cafe Voedselbos Zeeburgereiland
- 1 september Informatieavond geïnteresseerden stadsdeelcommissie



- 2 juni OntgroenLinksing: Welkom nieuwe leden
- 17 mei Politiek Cafe Directe Democratie
- 11 maart ALV
- 20 januari Amendementenavond

Huis-aan-huizen en campagne
In december 2021 zijn we begonnen met het huis-aan-huizen. De eerste huis-aan-huis
middag in de regen was een mooie aftrap van de campagne voor de
Gemeenteraadsverkiezingen. We spraken met verschillende mensen over hoe het is om in
hun buurt te wonen, en hebben mensen ook concreet kunnen helpen met problemen waar
zij mee zaten, zoals de wens voor het aanleggen van een zebrapad. We merkten allemaal
dat mensen het zeer op prijs stelden dat we naar ze kwamen luisteren en informatie op
kwamen halen over de buurt. Het huis aan huizen moest daarna in verband met corona
even worden stilgelegd, maar hebben we in januari 2022 gelukkig weer op kunnen pakken.
Omdat het huis aan huizen, maar ook het afvalprikken een heel succesvol, leuk en
belangrijk middel was om met buurtgenoten in contact te komen, hebben we besloten om
deze activiteiten ook buiten campagnetijd voort te zetten.


