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Naam en zetel
De officiële naam van de vereniging: Progressief Woerden
RSIN-/ fiscaal nummer: 815356985
KvK-nummer: 30208452
Postadres: Jan de Bakkerstraat 24, 3441 EE, Woerden
Emailadres: info@progressiefwoerden.nl
Website: www.progressiefwoerden.nl
Inleiding
Progressief Woerden is een politieke groepering ontstaan uit de Woerdense afdelingen van PvdA
en GroenLinks, en officieel opgericht op 23 augustus 2005. Progressief Woerden staat voor sociaal
en groen Woerdens beleid.
Progressief Woerden bestaat uit zeker drie organen:
 De ledenvergadering
 Het bestuur
 De fractie
Doelstelling
(Zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. - link statuten en HR)
Progressief Woerden heeft als doel te participeren in de politieke en bestuurlijke processen in de
gemeente Woerden. Bij Progressief Woerden verenigen we de krachten van de PvdA en
GroenLinks en gelijkgestemden om zoveel mogelijk progressief, sociaal en groen beleid te
verwezenlijken in de gemeente Woerden, via de gemeenteraad en indien mogelijk via deelname
aan de coalitie. De standpunten van Progressief Woerden worden geformuleerd in het politiek
verkiezingsprogramma dat elke vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt
vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

De ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De algemene ledenvergadering
(ALV) wordt georganiseerd door het bestuur en vindt minimaal één keer per jaar maar meestal
drie à vier keer per jaar plaats. In de ALV kunnen voorstellen gedaan worden door het bestuur aan
de ledenvergadering inzake de interne organisatie, het deelnemen aan verkiezingen, de
kandidaatstelling voor de gemeenteraadsfractie en het opstellen van het politieke programma en
de verkiezingsprogramma's. Ook voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden
aan de ledenvergadering voorgelegd. Voorstellen dienen minimaal tien dagen van tevoren
schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht. Onderwerpen kunnen door tenminste vijf
leden op de agenda worden geplaatst, mits deze tenminste zeven dagen voor de vergadering
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Ieder lid heeft spreek- en stemrecht op alle
ledenvergaderingen.
Er zijn ongeveer 115 mensen lid van Progressief Woerden, ongeveer 45 daarvan zijn ook
GroenLinks-lid, 50 zijn ook PvdA-lid en 20 zijn alleen lid van Progressief Woerden.

Bestuur
Het bestuur van Progressief Woerden draagt zorg voor de organisatie van de partij en bestaat uit
een voorzitter, penningmeester en secretaris en eventuele algemene bestuursleden. Dit zijn
onbezoldigde leden.
De belangrijkste taken van het bestuur zijn:
 De organisatie van de algemene ledenvergadering (ALV) en contact onderhouden met de
leden van de partij en de fractie.
 Voorbereidingen organiseren voor de gemeenteraadsverkiezingen
 Zorg dragen voor de financiën van de partij.
ALV:
Het bestuur organiseert de algemene ledenvergadering (ALV), minimaal één keer per jaar maar
meestal drie à vier keer per jaar. Daarin kunnen voorstellen gedaan worden door het bestuur aan
de ledenvergadering inzake de interne organisatie, het deelnemen aan verkiezingen, de
kandidaatstelling voor de gemeenteraadsfractie en het opstellen van het politieke programma en
de verkiezingsprogramma's. Ook voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden
aan de ledenvergadering voorgelegd.

Het bestuur onderhoudt contact met de leden van de partij, onder andere via de ALV en de
nieuwsbrief die opgesteld wordt in samenwerking met de fractie. Daarnaast worden er andere
activiteiten georganiseerd door bestuur, fractie en leden, voor leden en geïnteresseerden, zoals
thema-avonden, politieke debatavonden of straatacties. Het bestuur onderhoudt ook contact met
de fractie, door regelmatig deel te nemen aan de fractievergadering, en waar nodig direct contact
te leggen met fractieleden.
Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen :
Het bestuur draagt er zorg voor dat de juiste voorbereidingen worden getroffen voor de
gemeenteraadsverkiezingen en stelt drie commissies samen:
 Kandidaatstellingscommissie
 Verkiezingsprogrammacommissie
 Campagnecommissie
De kandidaatstellingscommissie bestaat uit leden die er zorg voor willen dragen dat Progressief
Woerden goed vertegenwoordigd is in de raad en indien mogelijk in het college, maar zelf geen
interesse hebben in kandidaatstelling voor deze functies. In de commissie zit in elk geval een
afgevaardigde in van het bestuur. Verder bestaat deze commissie uit idealiter vijf leden, met een
evenwichtige samenstelling (man/vrouw, diverse leeftijden, achtergrond, o.a. diversiteit in
achterban GroenLinks/PvdA).
De taken van de kandidaatstellingscommissie zijn: (1) het opstellen van een profielschets voor
potentiële raadsleden en voor een wethouder; (2) het oproepen, zoeken en inventariseren van
potentiële kandidaten; (3) de organisatie van de kandidaatstelling voor de lijst van Progressief
Woerden, waaronder de openstelling van de kandidaatstellingsprocedure, vervolgens evaluatie van
potentiële kandidaten en een voorstel voor de volgorde van de lijst. Dit advies wordt overlegd aan
het bestuur, waarna de volgorde van de lijst wordt vastgesteld in de ALV; (4) Deze commissie
brengt ook advies uit aan het bestuur over één of meerdere kandidaat wethouders
De programmacommissie stelt het verkiezingsprogramma samen voor de komende vier jaar, vanaf
de verkiezingsdatum. In deze commissie zit een afvaardiging van het bestuur, van de fractie en van
andere geïnteresseerde leden. In het verkiezingsprogramma wordt aangegeven wat de prioriteiten

zijn voor de komende vier jaar en wat Progressief Woerden wil bereiken. Ook wordt er
aangegeven wat er is bereikt in de huidige raadsperiode.
Het programma is onder andere gebaseerd op wat er leeft onder Woerdenaren in de verschillende
wijken, maar ook op een eigen positieve, sociale en duurzame visie op de toekomst. De inhoud
wordt afgestemd met de ledenvergadering en uiteindelijk vastgesteld in de ALV. Het
verkiezingsprogramma ligt ten grondslag aan alle activiteiten van de vereniging en de fractie in de
gemeenteraad.
De campagnecommissie draagt zorg voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en
bestaat uit een afvaardiging uit het bestuur, de fractie en verder uit enthousiaste leden die graag
het geluid van Progressief Woerden uitdragen. De campagnecommissie stelt hiertoe een eigen
begroting op, die wordt voorgelegd aan de penningmeester. De campagnecommissie besluit over
hoe de campagne gevoerd gaat worden, welke media en activiteiten daarvoor nodig zijn en wat de
tijdslijn is.
De website en de digitale nieuwsbrief zijn officieel spreekbuis van de vereniging, maar ook de
social mediakanalen zoals Facebook en Twitter worden aangewend om aandacht te richten op
Progressief Woerden, de kandidatenlijst en het programma. Verder valt te denken aan advertenties
in de Woerdense Courant, posters verspreid door Woerden en fysieke aanwezigheid in de stad, de
wijken en op het station voor de minder digitaal ingestelde Woerdenaar. Daarnaast worden er
inhoudelijke themacafé's georganiseerd voor geïnteresseerde leden en niet-leden.
Financiën:
Het bestuur heeft tot taak om de financiën van de vereniging in goede banen te leiden. Hierbij
hoort het opstellen van de jaarrekening binnen drie maanden na de afloop van het kalenderjaar en
het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Gedurende een lopende periode worden de
meeste financiën gebruikt voor ledenvergaderingen en thema-avonden. Op de langere termijn
wordt gespaard voor de verkiezingsperiode, die eenmaal in de vier jaar plaatsvindt. Daarbij wordt
een campagnebegroting vastgesteld waarvoor geld wordt gereserveerd dat wordt besteed in het
jaar voorafgaand en het haar van de gemeenteraadsverkiezingen.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. bijdragen van de Woerdense afdelingen van de PvdA en GroenLinks;
b. contributies van rechtstreekse leden;

c. donaties;
d. bijdragen van politieke ambtsdragers, namelijk gemeenteraadsleden en mogelijk
wethouder;
e. alle overige baten.
2.

De contributieverplichting van de rechtstreekse leden wordt vastgesteld door de
ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
Er is een kascontrolecommissie, waarbij de ledenvergadering aan de penningmeester décharge
verleend over het gevoerde beheer.

Fractie:
Progressief Woerden zit nu op basis van de verkiezingen van 2018 met vier zetels in de
gemeenteraad. De vier raadsleden worden ondersteund door één of meer fractieassistenten. De
fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter en verdeelt de beleidsterreinen. De fractie houdt
de ledenvergadering op de hoogte van het door haar gevoerde beleid en onderhoudt contact met
het bestuur. U kunt meer lezen over de huidige fractie op de website van Progressief Woerden op
de fractie-pagina. De fractievergaderingen worden in principe op maandag gehouden en zijn altijd
openbaar.
De fractie heeft met behoud van haar eigen verantwoordelijkheid tot taak het
verkiezingsprogramma van de vereniging zoveel als mogelijk uit te dragen en ten uitvoer te
brengen. De fractie controleert het college en het beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente
Woerden. Daarbij houdt de fractie goed in de gaten of de onderkant van de samenleving
voldoende aandacht en middelen krijgt, het beleid in Woerden duurzaam en met oog voor de
natuur wordt uitgevoerd, Woerden inclusief is voor iedereen en of Woerden er voldoende (sociale)
woningen heeft of krijgt. De fractie brengt daartoe moties in de gemeenteraad en stemt voor of
tegen moties in lijn met het gedachtengoed van Progressief Woerden. Daar waar het een positief
verschil kan maken probeert de fractie, waar mogelijk, moties van andere partijen meer in lijn te
brengen met het gedachtengoed van Progressief Woerden.

