Reacties leden via de mail op Ledenpanel PvdA NH Verkiezingsuitslag Maart 2021

Ik ben net lid geworden en eerlijk gezegd heb alleen op basis van programma besloten om op pvda stemmen ,
kan niet de vragenlijst eerlijk beantwoorden , heb geen idee
Ik wens jullie succes
Doe iets met de covid sterftecijfers! De groep met de laagste inkomens heeft een twee keer zo grote kans op
sterfte als de groep met de hoogste en zoek de SP daarbij op!

Dag PvdA Noord-Holland,
Onderstaande tekst heb ik in het laatste hokje geschreven:
voor mij waren veel vragen moeilijk te beantwoorden, omdat er geen optie "dat hangt er vanaf". daarom heb ik
op die vragen voor "neutraal" of "ik weet het niet" gekozen.
voor iemand die nog best wel redelijk in en om het huis kan functioneren en daarbij vaak niet kan praten door
de diverse makkes, is het meestal naar vergaderingen kan ik niet; ook niet digitaal, want na een half uur actief
ga ik nog slechter zien dan altijd al en ben ik al mijn spierkracht kwijt." normaal voel ik me niet zielig, maar op
zulke momenten wel.
Met vriendelijke groet,
Dinie Pabst

Wat een heeeeeeeerlijke vragenlijst!
Mooie vragenlijst Coby, goed initiatief!
Beste mensen,
Sinds kort ben ik lid geworden van de PvdA. Dat heb ik gedaan omdat ik de “rechtse” ontwikkelingen
nogal ernstig vind. Dus vond ik het belangrijk om lid te worden van een partij.
Ik ben ooit eens lid geweest van de PvdA maar daarna nooit meer lid geworden.
Ik stem links en dat is altijd nog de PvdA geweest.
Ik ben wel actief geweest in vakbondswerk en dat doe ik nog steeds o.a. als taalcoach.
Momenteel ligt alles stil maar ik heb ook niet meer zoveel interesse om me intensiever
met het verenigingswerk bezig te houden.
Hou alles zo goed mogelijk bij en dat vind ik voldoende.
Als de mogelijkheid er weer komt om bijeenkomsten fysiek te houden dan zal ik zeker
eens komen. Lijkt me prettig om elkaar eens te zien en te spreken.
Voor nu de hartelijke groeten
Fuseren fuseren fuseren!!!!
Zojuist wilde ik de enquête invullen. Na het bekijken van de vragen, heb ik het toch niet gedaan.
Reden: ik ben weliswaar lid van de PvdA, maar ook van een andere partij. Op die partij heb ik ook gestemd.
Het is jammer dat jullie er van uitgaan dat leden ook altijd op de partij stemmen, terwijl ik diverse mensen ken
die van meerdere partijen lid zijn omdat ze het gedachtegoed onderschrijven. Ik heb de voorbereiding van de
verkiezingen niet heel goed gevolgd bij de PvdA. Het is m.i.. dan ook niet dienstbaar aan de gedachte
ontwikkelingen om maar iets te roepen.
Voor de weging van de antwoorden ware het m.I. beter geweest als jullie (aan het begin) hadden gevraagd of
iemand ook op de partij heeft gestemd.

Veel succes met het vormgeven van het sociaal democratische gedachtegoed in concrete voorstellen voor
beleid. Op een zodanige manier dat mensen echt snappen hoe het er uit zou zien, als volgens sociaal
democratische gedachten gewerkt wordt aan bv onderwijs, klimaat etc. De huidige teksten zijn te algemeen,
vooral in een gepolariseerde samenleving en met de fouten die de PvdA in het vorige kabinet heeft gemaakt.
Hartelijke groet,
Best TEAM
Helaas ben ik 'ZaterdagS altijd verhinderd::Diverse malen reeds geschreven!
edoch G E E N enkele reactie Uwerzijds hierop gekregen: Heel T R E U R I G!
Verwacht wel reactie Uwerzijds op mijn antwoorden zojuist alle vragen ingevuld op
Uw Vragenformulier: heden is het ook Joods Paasfeest: 8 dagen lang en N I E T S van op de TV. !!
Voormalige SDAP later PvdA.was Oprichter van diezelfde latere PvdA. Heel l a n g geleden immers, maar toch:
Geen enkele aandacht voor Traditioneel Levende Joodse Collega's: zeer bedroevend!
Heb ik eveneens geschreven aan Prominent Eddo Verdoner van het C.J.O. bij U bekend neem ik aan.
ook aan Alfred Edelstein hierover geschreven: Geen enkele aandacht voor joodse feestdagen; zeer
betreurenswaardig!
Kan dit echt niet anders is nu ECHT mijn vraag aan U: Ben ik daarvoor reeds sinds begin eindjaren '50 LID van
de PvdA.?
Eveneens graag Uw Reactie.

