
 

 
 

November 2022 

 

Oproep aan alle PvdA leden van Zwijndrecht en Heerjansdam.  

 

Zoals u mogelijk weet probeert het bestuur en de fractie van PvdA Zwijndrecht jonge mensen te interesseren en 

te betrekken bij de lokale politiek. Uiteraard met wisselend succes, maar soms treffen we echt een talent.  

Sinds enige jaren maakt Adem Mustafa Negash deel uit van PvdA Zwijndrecht. Zo heeft hij al een rol gehad in het 

bestuur en sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is hij actief als commisielid. 

Adem is behalve sympathiek, intelligent en sociaal bewogen ook heel ambitieus. Zo is hij benaderd  om ook op de 

kandidatenlijst voor de PvdA voor de provinciale staten te ‘solliciteren’ en is hij door de 

kandidaatsstellingscommissie op de nummer twee plek geplaatst. Momenteel heeft de PvdA 4 zetels in de 

provinciale staten van Zuid-Holland.  

En nu komt het; Op 12 november is er een Algemene ledenvergadering gepland van PvdA Zuid-Holland in 

Rotterdam. Het adres: Willem Smalthof 95. Het start om 13:00 en eindigt met een borrel om 18:00.  

Als u alleen komt om Adem te ondersteunen kunt u bijvoorbeeld tijdens de pauze (15:30 – 16:00) binnenlopen.  

Tijdens deze vergadering wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld (vanaf 17:00). Het is heel goed mogelijk 

dat er door de leden tegenkandidaten worden aangedragen voor de nummer 2 positie, maar het zou voor 

Zwijndrecht natuurlijk heel mooi zijn als Adem die tweede plek kan behouden. 

Daarom roept het bestuur en de fractie van PvdA Zwijndrecht alle leden op om aanwezig te zijn op de ALV op 12 

november en daar de kandidatuur van Adem te steunen. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via 

pvdazwijndrecht@gmail.com of via het contactformulier op onze website (zwijndrecht.pvda.nl) 

Het verdere programma van die dag heeft u al eerder in de e-mail ontvangen, maar kunt u ook nog inzien door 

bijgaande QR code te scannen. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw steun voor Adem.   

Namens het bestuur, 

David Vaupell 

  Adem Mustafa 

                                                                                                                          Link naar de agenda. 
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