Lieve medesocialisten,
Voor hen die mij niet kennen; mijn naam is Freek Wallagh. Ik studeer politicologie aan de Universiteit
van Amsterdam, werk als schrijver en treed sinds enkele tijd op als dichter, vertellend over het leven
in het prachtige Mokum. De afgelopen twee jaar had ik de mazzel om te werken als bestuurslid
Campagne en Politieke strategie bij onze mooie afdeling. En wat waren het twee bewogen jaren. De
tweede kamer- en gemeenteraadsverkiezingen hebben van ons allen de volledige energie gevraagd.
Er is volgens mij geen betere manier om van een vereniging te gaan houden dan om keer op keer te
zien dat, ondanks regen of wind, je lotgenoten en vrienden niet te stoppen zijn.
De uitslagen waren teleurstellend, dat klopt. Maar na de #hetkanjonger en verkiezingscampagnes te
hebben mogen leiden, weet ik één ding zeker: met (actieve) leden zoals de onze is de
sociaaldemocratie nog verre van verslagen. Dat is waar komend jaar over gaat. Een jaar van
experimenteren; onze roots terugvinden en tegelijk onze vereniging klaar maken voor de toekomst.
Het wordt een jaar van ledenparticipatie, omdat we deze klus alleen samen kunnen klaren. Maar ook
wordt het een jaar van kritisch kijken naar onszelf en de PvdA. Het was makkelijk kritiek te uiten toen
wij aan de zijlijn stonden, maar de komende vier jaar gaan wij ballen nodig hebben. Lef om onze rol
als ideologisch kompas van de PvdA terug te omarmen, nu onze moederpartij deelneemt in het
college van Amsterdam.
De afgelopen twee jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor deze vereniging. Ik vraag nu aan jullie,
de leden, het vertrouwen in mij als voorzitter van onze mooie afdeling. We stonden samen op
straat, we demonstreerden samen, we lachten samen, we borrelden samen en we BBQ’den samen.
Ik ken jullie goed genoeg om te weten wat voor mooie klus het is om voorzitter van deze afdeling te
zijn, en ik hoop dat jullie geloven mij goed genoeg te kennen om mij deze klus toe te vertrouwen. Ik
hoop jullie allemaal te zien op de ALV!
Met veel liefde en rode groet,
Freek Wallagh

