
Arie Rijneveld (voorzitter)
Peter de Leeuw (vicevoorzitter)
Marc Visser (secretaris)
Kees Boer (penningmeester)
Pieter Meijers (politiek bestuurslid)
Johan de Leeuw (politiek bestuurslid)
Gert-Jan Verweij (bestuurslid Organisatie & Relaties)
Leander Tramper (bestuurslid Communicatie)
Silvan Hardeman (bestuurslid Leden&Lokaal)

Algemeen
Beleid en visie
SGP-jongeren is een actieve politieke jongerenorganisatie voor
jongeren van 11 t/m 28 jaar. Vanuit een sterke organisatie wil SGP-
jongeren op een professionele manier jongeren motiveren, leden
vormen en toerusten en hun belangen behartigen. Op die wijze wil
SGP-jongeren fungeren als een kweekvijver voor jonge politici
enerzijds en anderzijds de hele samenleving aanspreken met haar
boodschap.

Dit doen we door onze standpunten goed te doordenken en af te
wegen. Vervolgens willen we ook duidelijk stelling nemen in politieke
en maatschappelijke debatten. Daarbij wegen sommige standpunten
zwaarder dan andere en zoeken we naar passende momenten en
doelgroepen om ons geluid te laten horen.

Bestuur
In het voorjaar van 2020 hebben we als bestuur afscheid genomen
van Dirk van Horssen en Josefien de Jong – Verschuure. Josefien werd
opgevolgd door Marc Visser. Daarnaast is Silvan Hardeman gekozen
tot bestuurslid Leden&Lokaal. In het najaar van 2020 hebben we
afscheid genomen van Anne-Ruth Overduin – Voogt, Geraldine
Averesch en Jos van de Breevaart. Zij zijn respectievelijk opgevolgd
door: Peter de Leeuw, Johan de Leeuw en Gert-Jan Verweij. Het
bestuur telt na deze wijzigingen negen leden. We zijn verheugd dat
alle vacatures vervuld mochten worden, om als bestuur verder te
bouwen aan onze waardevolle vereniging.

De samenstelling van het bestuur was op 31-12-2020 als volgt:

Partijbureau
Op het partijbureau was het afgelopen jaar een stuk stiller, maar ook
dit jaar werd er nauwgezet gewerkt aan de ledenadministratie door
Thirza van Ingen (als vervanger van Coralien tijdens haar
zwangerschapsverlof) en Coralien Pors. Fijn om te merken dat het
daar structureel in vertrouwde handen is. Ook voor de financiële
administratie (door de collega’s Margreet Westerhout en Simone
Paul) konden we afgelopen jaar rekenen op de ondersteuning vanuit
het partijbureau. Daarnaast wordt er op diverse projecten nauw
samengewerkt, waarvoor een woord van dank én een welgemeend
compliment aan de SGP-collega’s zeker op zijn plaats is.

Ook heeft SGP-jongeren in 2020 een aantal stagiaires begeleid.
Belangrijkste was de stage van Kees-Rudolf Heetebrij, die als junior
accountmanager afstudeerde aan het Hoornbeeck College met onder
andere een doelgroepenonderzoek voor SGP-jongeren. Daarnaast
waren er een aantal snuffelstages van een dag of van een week, om
kennis te maken met het beroepenveld. Deze stages zijn door de
beleidsadviseur begeleid en beoordeeld. 

Vanuit HR 
Nadat HR in 2019 weer tot leven is gekomen, hebben we in 2020 een
mooie plaats in de organisatie mogen vertegenwoordigen.
Vrijwilligers wisten ons goed te vinden en kwamen met allerlei vragen
naar ons toe. Onder andere op deze manier hielden wij ons bezig met
een stukje organisatieontwikkeling. Ook liep het proces van werving
en selectie gesmeerd en vacatures wisselden elkaar op een gezond
tempo af. Mooi om te zien is dat steeds meer ‘nieuwe’ jongeren ons
weten te vinden wat betreft het actief worden bij SGP-jongeren. Dit
zorgt ervoor dat we elke maand een aantal nieuwe vrijwilligers
hebben mogen verwelkomen! Afgelopen jaar hebben we veel
aandacht gehad voor het ontwikkelen van het proces omtrent de
vacatures en ook voor de onboarding van nieuwe vrijwilligers.

In 2020 is daarnaast ook ons HR-team veranderd. We hebben afscheid
genomen van drie teamleden. Nadine Hoogstraten is actief gebleven
en daarnaast zijn Peter de Leeuw (vicevoorzitter) en Christiaan Blok
nieuw toegevoegd aan het team. Met een team van drie mensen
houden we de lijntjes kort en leveren we allen een mooie bijdrage!

Er ligt een bewogen jaar achter ons met veel onzekerheid en

spanning. En wat zal de toekomst ons laten zien? Echter, we hebben

nog mogen vergaderen en hebben nog veel werk mogen verzetten

binnen en buiten onze vereniging. Lokale en landelijke,

organisatorische en politieke commissies hebben veel werk verzet.

Gelukkig mochten we nog een najaarscongres in 2020 organiseren

wat, ondanks de beperkingen, een geslaagd congres was.

 
 

2020 is een jaar geweest wat we niet snel zullen vergeten. Bij het

schrijven van dit Jaarverslag kwam het volgende lied in me op: ‘Ruwe

stormen mogen woeden; Alles om mij heen zij nacht; God, mijn God

zal mij behoeden’. In welke storm we ons dan ook mogen begeven, er

staat er EEN boven. Hij weet wat goed is voor ons. Laten we dan de

roepstemmen van het afgelopen jaar niet naast ons neerleggen,

maar roepen om vergeving. Dan alleen kunnen we de toekomst in!

 
Marc Visser
Secretaris

 

Adviescommissie 
In 2020 was de adviescommissie betrokken bij 
alle sollicitatieprocedures voor bestuursfuncties. 
Het ging hierbij om de functies van Secretaris, 
Vicevoorzitter, Bestuurslid Politiek, Bestuurslid 
Leden & Lokaal en Bestuurslid Organisatie 
& Relaties. Daarnaast heeft de adviescommissie op verschillende
momenten gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

Beleidsadviseur
Voor het jaar 2020 gold voor de beleidsadviseur een
benoemingsomvang van 0,5 fte. De inzet was ook dit jaar vooral
gericht op de vorming voor vrijwilligers, leden en belangstellenden.
Daarnaast heeft de beleidsadviseur een adviserende en
ondersteunende rol voor het Landelijk Bestuur.

Vorming en bezinning
Net als in 2019 werd er ook in 2020 een Guido 
Academie georganiseerd, in samenwerking met 
het WI van de partij. Hoewel het dit jaar een 
korter programma was en geheel online 
plaatsvond, kijken we toch terug op een geslaagde Academie die ook
in 2021 een vervolg krijgt door de essays die de deelnemers daarover
nog schrijven.

De coronacrisis gaf de mogelijkheid om allerlei nieuwe kanalen aan te
boren. Zo is er naar aanleiding van de studiekring over De Stad Gods
van Augustinus, een podcastserie voor vrijwilligers gemaakt over de
hoofdstukken die we hebben besproken. Het zijn mooie en
verdiepende activiteiten, waar we ook in 2021 graag weer mee verder
gaan.

Gastlessen
Helaas was het tijdens het grootste deel van 2020 niet mogelijk om
gastlessen te geven. Wat de fysieke gastlessen betreft bleef de teller
steken op 24 gastlessen, naast de vele waardevolle bijdrages van
lokale commissies op scholen in hun eigen gemeente. Na maart 2020
zijn er alleen online bijdragen geleverd, maar helaas niet klassikaal
voor groepen.

Afgelopen jaar was er een duidelijke toename van het aantal
interviews met scholieren en studenten. Ook op andere manieren
bleek wel dat scholieren en studenten belangstelling hadden voor de
SGP, SGP-jongeren en de standpunten die we uitdragen. Hoewel dit
best arbeidsintensief is, is het ook waardevol om te merken dat we
op deze manier bij kunnen dragen aan de vorming van jongeren.

 

Politiek 
Politiek Platform
Binnen het Politiek Platform is veel werk verzet. 
De politieke commissies zijn zeer productief 
geweest. De inactieve Commissie Onderwijs 
werd ondergebracht bij Commissie Binnenland. 
Vanuit deze basis is de Commissie Onderwijs opnieuw opgebouwd. De
verwachting is dat deze commissie in 2021 weer op eigen benen zal
kunnen staan. De commissieleden onderwijs hielden zich vanuit hun
nieuwe werkplaats bezig met de vrijheid van onderwijs en het
lerarentekort. 

De Commissie Binnenland zelf hield zich bezig antisemitisme,
discriminatie, privacy en dubbele nationaliteit. Commissie
Internationaal hield zich bezig met een verscheidenheid aan
onderwerpen. Dit waren onder meer De Nieuwe Zijderoute,
separatisme en onderdrukking van de Oeigoeren in China. Op de
digitale ledenvergadering in het voorjaar kon Commissie DOL de
conclusies van haar rapport over kernenergie presenteren. Ook
deden de commissieleden onderzoek naar Natura2000 gebieden en
het stikstofbeleid. Commissie SEZ heeft zich het afgelopen jaar
beziggehouden met het toeslagensysteem. Uiteraard brachten de
commissies ook een grote stroom aan statements en opinieartikelen
uit aan de hand van actualiteiten. Ook werd een inhoudelijke bijdrage
geleverd aan de campagne.
 

Organisatorisch
Evenementen
Het is voor een organisatie als SGP-jongeren ingewikkeld als we in
een fase terechtkomen waarin menselijk contact tot het minimum
beperkt wordt. Want naast politiek bezinning staan ontspanning en
ontmoeting centraal. Binnen de organisatie is geprobeerd om dat zo
goed mogelijk op te vangen, maar juist bijvoorbeeld een SGP-
jongerendag kon om deze reden helaas niet doorgaan. Zo moesten
ook diverse congressen en ledenvergaderingen digitaal verlopen. Dat
maakt een goed gesprek een stuk lastiger.

Wat organisatie betreft keek iedereen 
op de achtergrond wat er wel en niet 
mogelijk was, maar in het begin waren 
er vooral stille maanden. Tijdens deze 
maanden hebben we het voorjaarscongres uitgezonden via de
livestream vanaf het partijbureau. Uiteindelijk konden we in het
najaar toch nog een mooi SGPJ-café organiseren met Tijs van den
Brink. Afsluitend hielden we dit jaar een hybride najaarscongres in de
Vanenburg waar dus gelukkig een deel van de leden fysiek aanwezig
kon zijn. Op dit congres dachten we met politicoloog André Krouwel
en Tweede Kamerlid Chris Stoffer na over de kans op een vierde zetel
voor de SGP.  

Ledenwerving
Ledenwerving is er in coronatijd niet gemakkelijker op geworden.
Door corona werden de beurzen steeds op korte termijn afgeblazen.
Als alternatief is ingezet op lokale ledenwerving (zoals gastlessen op
basisscholen en op het voortgezet onderwijs) en online ledenwerving.
Positief is dat er steeds veel vrijwilligers hebben die weer staan te
popelen om het prachtige verhaal van SGP-jongeren te verspreiden,
en mensen bij onze mooie organisatie te betrekken!

Relaties 
In 2020 zijn er diverse sponsors en adverteerders aangetrokken voor
de InContact’s. Door corona twijfelden sponsors om te sponsoren.
Gelukkig viel het voor veel sectoren uiteindelijk mee, waardoor we in
Q3 en Q4 mooie resultaten konden laten zien. Uiteindelijk zijn we
maar net iets onder het streefbedrag van dit jaar uitgekomen.
 

Communicatie
We hebben ons als jongerenorganisatie met 
name ingezet om de belangrijke thema’s voor 
een SGP’er en voor een jongere, onder de 
aandacht te brengen. We zijn daarbij in diverse 
media goed zichtbaar geweest. De zichtbaarheid is ook verbeterd
door de kwaliteit van uitingen op de sociale media. We proberen ook
daarin steeds meer en beter zichtbaar te zijn. Als bestuur en de
politieke commissies proberen we van tijd tot tijd alert te zijn om zo
onze mening te kunnen laten horen over relevante thema’s.

Campagne #TK2021
Als jongeren zijn we in het afgelopen jaar actief bezig geweest met de
voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ons Politiek
Platform heeft met alle commissies, in de persoon van Pieter,
deelgenomen aan de verkiezingsprogrammacommissie. We hebben
een gesprek gehad met de selectieadviescommissie. En niet te
vergeten: de vorming van onze eigen campagnecommissie, die onder
leiding van Niek hard aan de slag is gegaan om jongeren te motiveren
om op de SGP te stemmen.  Er is een campagneteam samengesteld
rondom jongerenkandidaat Arie Rijneveld. Daarnaast leveren ook de
commissies van het Politiek Platform inhoudelijke bijdrages aan deze
campagne.

Lokale commissies
Momenteel telt SGP-jongeren 26 lokale commissies 
door het hele land. Er is door deze commissies 
veel werk verzet, zowel digitaal als fysiek. 
Ondanks de lastige tijd in het afgelopen jaar 
zijn er diverse mooie acties georganiseerd. 
Ook werken sommige commissies nauw samen 
bij de organisatie van (digitale) evenementen. 
Mooi dat er ook hier de verbinding wordt gezocht.

InContact
Als commissie InContact zijn we vier keer per jaar ontzettend hard
bezig om voor onze jonge leden een leuk magazine samen te stellen.
Als redactie schrijven we stukken en houden we interviews die met
het gekozen onderwerp te maken hebben. Het jaar zijn we gestart
met een magazine over 'Leven', waarin we aandacht besteedden aan
het thema van de Jongerendag. Daarin interviewden we onder andere
Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Vanwege de viering van
75 jaar vrijheid had het tweede nummer het thema 'Herdenking',
waarin we onder andere spraken met burgemeester Wouter Kolff en
een veteraan die gediend heeft in Afghanistan. Het derde nummer
droeg het thema 'Technologie', waarin we spraken met astronaut
André Kuipers en minister Ingrid van Engelshoven. De laatste editie
van 2020 stond in het teken van 'Oceanië'. Hiervoor maakten we geen
reis naar Australië, maar spraken we met Australische ambassadeur
Matthew Neuhaus en minister Ank Bijleveld. Naast al deze mensen
staat het blad vol met inhoudelijke artikelen over wat de SGP-
jongeren voor ogen heeft, maar ook informatieve en verdiepende
artikelen over het thema. De commissie is tevreden over de
samenwerking met het bestuur en politiek platform.

KLIK
In 2020 hebben we als KLIK-commissie weer 
aan drie nummers inhoud gegeven. In deze 
nummers hebben we de politiek weer 
dichtbij jongeren gebracht met al bekende 
series als ‘Buitenlandse Bazen’ (over bekende en minder bekende
buitenlandse politici), ‘Loodsen van het Land’ (waarin veel
Nederlandse kabinetten de revue passeren). Ook komt de
maatschappij aan bod in de serie ‘De werkweek van…’. En wordt de
algemene kennis verbreedt met ‘Leuk gevonden’. Daarbuiten zijn er
natuurlijk veel losse artikelen geschreven. Op de helft van 2020 is het
stokje van de hoofdredacteur van Nellieke Oudijn overgedragen aan
Arco ten Bolscher; een nieuw gezicht in de KLIK-commissie. Het
contact met de vormgever en drukker verloopt prima. De bezetting
van de KLIK-commissie is ook uitstekend: zes redacteuren waaronder
het werk goed verdeeld kan worden. 
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