
 
 

 
 
 

                                                                            
 
   

 
Notulen 
Voorjaarscongres SGP-jongeren 2022 
 
 
 
Datum vergadering: 9 april 2022  

Notulen vergadering:  9 april 2022  

Notulist: Jelmer Kruidenier 

Locatie: VLC Kesteren 

 

 
1. Welkom en opening door de waarnemend voorzitter, Peter de Leeuw   

Peter de Leeuw (PL) opent met het zingen van psalm 93 vers 1 en 4, het lezen van Daniël 6 vers 1 tot 11 en gebed. 
Na een korte meditatie start PL de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
3. Orde van de vergadering 

PL licht de orde van de vergadering toe.  
Berry Bouw (BB) stelt voor dat zowel leden als bestuur een zelfde lengte totale spreektijd krijgen bij de moties. PL is 
hier geen voorstander van omdat het anders lang duurt. Tijdens de stemming blijk er geen steun te zijn voor dit voorstel.  
 
Hendrika Bijkerk (HB) vraagt zich af of ze ook beide spreektijden samen mag voegen voor haar spreektijd. PL geeft aan 
dat dit mag. 
 
De orde van de vergadering wordt vastgesteld.   

 
4. Mededeling en ingekomen stukken 

1. Beleidscoördinatie  
PL licht toe dat er nog geen geschikte kandidaat is gevonden voor de functie van beleidscoördinator. Na mei zal de 
procedure opnieuw opgestart worden. Wellicht dat kandidaten die hun studie aan het afronden zijn dan interesse 
hebben.  
 
Matthijs Huntelerslag (MH) vraagt zich af of we een duidelijk functieprofiel hebben. PL licht toe dat het functieprofiel iets 
gewijzigd is, maar dat dit verder wel duidelijk en concreet is. 

 
5. Vaststellen notulen  

1. Ledenvergadering 20 november 2021 (bijlage 1) 
Op de notulen zijn geen noemenswaardige opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.  
 

6. Jaarverslag 2021 (bijlage 2) 
Marc Visser (MVi) geeft een toelichting bij het jaarverslag. Leander Tramper (LT) merkt op dat er een fout jaartal staat 
bij de samenstelling van het bestuur. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 
7. Toelichting financieel jaarverslag 2021 (bijlage 3) 

1. Goedkeuring financieel jaarverslag 2021 (bijlage 4) 
Gerlise Kok (GK) licht het financieel jaarverslag van 2021 toe. Micha Ouwens (MO) vraagt zich af waar het negatieve 
resultaat vandaan komt. GK licht toe dat dit onder andere komt door het dalende ledenaantal.  

 
2. Verslag financiële controlecommissie 2021 (bijlage 5 en 6) 

De financiële controlecommissie heeft akkoord gegeven op het jaarverslag.  
 

3. Benoeming financiële controlecommissie 2022 
Timo Tiggelman (TT) en Gert Hakkenberg (GH) vormen de nieuwe controlecommissie.  



 
 

 
 
 

                                                                            
 
   

 
PL schorst de vergadering voor een halfuur tot 10:45.  

8. Externe Commissie (bijlage 7) 
PL heet de Externe Commissie welkom. Pieter Weijers (PW) voert het woord namens de Externe Commissie. PW stelt 
zichzelf en de andere commissieleden (Hendrik Herweijer en Dick Both) verder voor. PW licht het proces toe en legt uit 
dat door drukte, het traject langer is geworden dan verwacht. PW wil voorop stellen dat de commissie geconstateerd 
heeft dat zij gesproken hebben met zeer bevlogen mensen met de beste bedoelingen. PW licht verder toe dat er in het 
verleden meerdere zaken naar voren zijn gekomen die niet goed zijn gegaan. PW benoemt dat er nog geen concreet 
voorstel voor een nieuwe procedure voor kandidaatstelling voorligt. De reden hiervoor is dat de commissie heeft 
gekozen om breder te kijken dan alleen de motie die de aanleiding was voor de commissie. Het gaat niet alleen om 
structuur, maar het moet een spade dieper. De commissie heeft ervoor gekozen om in twee hoofdstukken ruim aan te 
geven wat er geconstateerd is. Aan de hand daarvan is de commissie gekomen tot 12 richtinggevende adviezen. PW 
vat de adviezen kort samen.  
 
Lianne Ruitenbeek (LR) vraagt zich af wat de verdere opvolging van het rapport is. PW licht toe dat de Externe 
Commissie met een voorstel komt met concrete aanpassingen.  
 
BB vraagt zich af hoe het bestuur uitvoering wil geven aan advies 9. PL licht toe dat het bestuur nog met een visie op 
het stuk komt. PW vult aan dat het werk van de Externe Commissie ook later was met het rapport en dat het dus ook 
pas nog maar kort bij het bestuur ligt.  
 
Ardi Pierik (APi) vraagt zich af of het goed is om verder met commissieleden te reflecteren, dit is nu niet gebeurd. PW 
geeft aan dat dit de opdracht nog groter zal maken. Er zijn al extra zaken meegenomen gedurende heettraject.  
 
HB vraagt zich af hoe het komt dat er zoveel onderwerpen zijn, vraagt dat juist niet om meer onderzoek. PW benoemt 
wederom dat hij zich aan de scope van de vraag wil houden. Hendrik Herweijer (HH) licht toe dat tijdens de eerste 
gesprekken duidelijk werd dat het probleem breder was en dat daarom gekozen is voor de huidige scope.  
 
Leander Tramper (LT) benoemt dat de commissie een termijn van drie jaar adviseert, hoe is de commissie tot dat besluit 
gekomen? HH licht toe dat gedaan is vanwege continuïteit en rust in persoonlijke verhoudingen tussen bestuur en leden 
en onderling. PW vult verder aan dat vaak tijdens het eerste jaar er nog tijd nodig is om te wennen en in te werken.  
 
LR vraagt zich af of er niet gekeken moet worden of het bestuurswerk niet aantrekkelijker moet worden gemaakt. De 
ervaring leert dat het soms al moeilijk is om één kandidaat te vinden. PW geeft aan dat dit de situatie kan zijn en stemt 
er mee in dat het bestuurswerk aantrekkelijker moet worden gemaakt. Dick Both (DB) vult aan dat de indruk is dat het 
bestuurswerk een hele serieuze taak is. DB benoemt dat het belangrijk is dat het bestuurswerk behapbaar is, maar dat 
heeft wel impact. Dat vraagt om een integrale benadering.  
 
Henry Draaijer (HD) vraagt zich af hoe de commissie kijkt naar een vervolg in de toekomst. PW benoemt dat de 
commissie hier nog meer verdiepende opmerkingen over kan maken.  
 
MO vraagt zich af of er een vergelijkende studie is uitgevoerd. PW licht toe dat dit niet is gebeurd. De ervaring leert dat 
elke vereniging een eigen karakter heeft en PW vindt het daarom belangrijk om bij SGPJ te blijven. 
 
Robbert Gooijer (RG) vraagt zich af wat de verwachting is van het terugbrengen van de sollicitatieprocedure tot één 
keer per jaar. PW licht toe dat je dan richting de kandidaten laat zien dat er maar één keer per jaar een mogelijkheid is 
om in het bestuur te komen. Met een goede procedure kan je dan ook verder vooruitwerken. 
 
PL bedankt de Externe Commissie voor hun inspanningen. De vergadering geeft met meerderheid aan dat men zich 
kan vinden in deze bevindingen. PL licht toe dat er voor de zomervakantie nog getracht wordt een ALV te organiseren 
om verder aan het rapport vervolg te geven.  

 
 PL schorst de vergadering tot 11:40.  
 

PL stelt voor om de moties naar voren te halen.  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

                                                                            
 
   

9. Behandelen ingediende moties 
Motie 126: Borrelpraat 
PL licht toe dat dit staand beleid is.  
 
Motie 127: Alle leden moeten digitaal ingediende moties kunnen ondertekenen 
HB licht de motie toe.  
PL geeft namens het bestuur een toelichting. De website is log en lastig aan te passen. In het kader van de nieuwe 
huisstijl en bijbehorende website is het bestuur hier ook mee bezig. Het bestuur geeft een positief preadvies.  
BB verzoekt om dit via intranet te regelen.  
Arthur Polder (APo) vraagt zich of het niet gewoon makkelijker kan.  
MH wil aangeven dat er wel een beveiliging in moet zitten om ‘onzinondertekeningen’ te voorkomen.  
PL licht toe dat dit wel arbeidsintensief wordt.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 129: De (dienst)plicht roept! 
Gerbrand van Hoef (GvH) licht de motie toe.  
Gerard van Rijswijk (GvR) geeft namens het bestuur een positief preadvies.  
Henrik van de Ruitenbeek (HvdR) vraagt zich af of het bij gaat dragen als je niet-gemotiveerde tieners inzet.  
Maurits Verhoeven (MVe) meent zich te herinneren dat dit juridisch niet mogelijk is.  
Emma Benschop (EB) wil de motie uitbreiden met andere ‘maatschappelijke beroepen’ zoals zorg en onderwijs.  
GvR licht toe dat we onderzoek moeten instellen volgens de motie en dat hierin het e.e.a. kan worden meegenomen. 
GvH licht toe dat de genoemde juridische regels niet opgaan, omdat de militaire dienstplicht is uitgezonderd. De 
verschillende sectoren kunnen wat GvH betreft onderdeel zijn van het onderzoek.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 130: SGPJ, zet cultuur op de kaart 
APi licht de motie toe.  
Gert-Jan Verweij (GV) geeft namens het bestuur een positief preadvies. Vanuit de commissie Organisatie is men hier 
mee bezig.  
Silvan Hardeman (SH) geeft aan dat we dit al doen en vraagt zich af of de motie niet overbodig is.  
Corstian Flikweert (CF) voegt toe dat het voor GV lastig is om nog meer avonden te beleggen. Geen steun.  
Erwin Guijt (EG) vraagt zich af wat we verstaan onder cultuur? 
Willem Jan Blom (WJB) steunt de motie. Als kweekvijver van SGP moeten onze jongeren een goede basis krijgen. 
Mathijs van der Tang (MvdT) steunt de motie. Het is noodzakelijk om te bezinnen op de strijd die wij dagelijks voeren.  
Otto van der Tang (OvdT) steunt deze motie niet. Als lid van de commissie Organisatie wordt hier al werk van gemaakt. 
Jacco Verschoor (JV) steunt de motie. Juist om ons te onderscheiden van verwante partijen. 
GV hoort veel mensen die het met elkaar eens zijn.  
APi wil juist het bestuur de ruimte te geven om hier invulling aan te geven en geeft aan op het spoor van de recente 
activiteiten verder te willen gaan.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 132: EU-wapenindustrie 
BB licht de motie toe.  
Johan de Leeuw (JdL) geeft een negatief preadvies. De motie koppelt Europees Leger aan de Europese 
Wapenindustrie, wat niet juist is. SGP(J) steunt het laatste al langer.  
Sybe van ’t Land (SvL) steunt de motie niet. Dat zit hem met name in de koppeling die gemaakt wordt.  
MH steunt de motie niet. Wat is de noodzaak van de motie, gezien Nederland, de Kamer en SGP zich al tegen de motie 
hebben uitgesproken. 
APi steunt de motie niet vanwege te veel feitelijke onjuistheden zijns inziens.  
LR steunt de motie niet omdat samenwerking noodzakelijk is. LR vraagt aan de indiener met wie anders moet worden 
samengewerkt? Waar halen we de capaciteit vandaan als we het in eigen hand willen nemen? 
Adelinde van de Haar (AvdH) steunt de motie niet en geeft aan dat de commissie Internationaal ook het statement niet 
wil schrijven.  
MvdT geeft aan dat er eenheid lijkt te zijn in de geest van de motie. Het punt is dat Chris Stoffer zich heeft uitgesproken 
tegen de genoemde verklaring in de motie. MvdT roept op tot steun.  
MVe geeft aan tegen het Europese Leger te zijn maar voor samenwerking. Laten we wel zorgen dat dit binnenlandse 
aanbestedingen worden.  
CF steunt de motie. Samenwerking is goed, maar gezamenlijk pakket aan wapens niet.  
Timon Legemaat (TL) steunt de motie. Er zijn verschillende samenwerking, EU en NAVO. EU stelt geld beschikbaar 
om de samenwerking tussen grote bedrijven te stimuleren. 
HB geeft aan dat Nederland zelf moet kiezen welke wapens we kopen. 
EG vat samen dat het lijkt of we voor samenwerking zijn maar tegen Europees Leger. 
HD geeft aan dat gezamenlijke fregatten niet werkten.  
JdL geeft een reactie op de verschillende verklaringen namens het bestuur.  
BB geeft een reactie als indiener van de motie.  



 
 

 
 
 

                                                                            
 
   

 
Stemming: 
Voor:  21 
Tegen:  25 
Blanco: 8 
Motie wordt verworpen. 
 
Motie 133: Jeugdig enthousiasme in de lokale politiek 
TT licht de motie toe.  
Rody van Heijst (RvH) geeft namens het bestuur een negatief preadvies. Dit is iets wat lokaal goed geregeld kan 
worden. Vanuit de SGP wordt ook gewerkt aan de SGP-Academy, hier kunnen we wel op aansluiten. 
Lauren Zwemer (ZL) denkt dat het kleinschalig kan worden opgezet. SGPJ kan dan functioneren als 
communicatiemiddel.  
MH steunt de draai naar de SGP-Academy. De motie is lokaal, maar dit kan ook regionaal/provinciaal.  
Lineke Seppenwoolde (LS) geeft steun voor de motie. Laten we inzetten op scholing. 
Gerbrand van Hoef (GvH) geeft aan dat het belangrijk is dat de avonden voor iedereen toegankelijk moeten zijn, 
ongeacht of je op de lijst staat.  
HB vraagt zich af wat het raadswerk van een jongere anders maakt dan van een volwassene.  
RvH blijft bij het preadvies. Eventueel kan er met een nieuwe beleidscoördinator wel vorm aan gegeven worden. 
TT vraagt zich af hoelang het nog kan duren? Wellicht duurt het nog lang. Wij als jongeren kunnen leren van de ervaring 
van anderen.  
APo wil toch nog een stemverklaring afleggen. APo ziet een duidelijke wens voor scholing, ongeacht of dit vanuit SGPJ 
of SGP komt. Laten hier werk van maken.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 134: SGPJ Reünie 
BB licht de motie toe. 
GV geeft namens het bestuur een positief preadvies. Contactmomenten zijn er genoeg, maar de connectie met oud-
leden niet. Dit jaar gaat vanwege het budget niet lukken.  
LT denkt dat het goed is om dit te doen en koppelt dit aan het opzetten van een alumninetwerk.  
MH vraagt zich af of we dit ook kunnen koppelen aan een gala. 
SH onderschrijft de verklaring van MH.  
EG vraagt zich af of dit de taak is van het bestuur, want leden kunnen dit prima zelf regelen. 
GV blijft bij het preadvies.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 135: MudMasters 
SH licht de motie toe.  
GV geeft namens het bestuur een positief preadvies.  
HB vraagt zich af of het bestuur met pak gaat.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 136: Engels? Toedeloe  
PL leest de motie voor omdat deze tijdens de vergadering is ingediend.  
AvdH licht de motie toe.  
Wilbert den Besten (WdB) wil InContact toevoegen aan de genoemde uitingen. 
CF steunt de motie. 
WJB steunt de motie.  
Hanna van Garderen (HvG) steunt de motie. HvG wil een amendement indienen om hier ook in publicaties op te letten.  
APi steunt de motie. 
EB vraagt zich af waarom Frans wel en Engels niet? Laten we niet krampachtig doen.  
GvH spreekt zich uit tegen alle invloeden van buitenlandse talen. 
TT steunt de motie niet. Laten we niet krampachtig doen. 
LT vindt het belangrijk om te focussen op de eigen taal en roept deze op rijk naar voren te laten komen in alle uitingen. 
LT pleit daarnaast voor het in ere houden van dialecten.  
AvdH sluit zich aan bij LT.  
Stemming: 
Motie wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Motie 137: Meervoudige kandidaatstelling 
BB licht de motie toe.  
PL geeft een toelichting vanuit het bestuur. Over het proces proberen we transparant te zijn.  
PW vraagt zich af of het verstandig is om over deze motie te stemmen.  
BB begrijpt PW, maar de leden wachten al te lang.  



 
 

 
 
 

                                                                            
 
   

SH steunt de motie niet.  
MH wil voorstellen om de moties m.b.t. de onderwerpen die het onderzoek van de Externe Commissie aangaan op de 
volgende ALV te behandelen.  
APo voelt ongemak bij de motie. APo deelt het gevoel dat het te lang heeft geduurd. Maar er is tijd nodig om dit i.s.m. 
de Externe Commissie verder uit te werken. 
BB houdt de motie aan tot de volgende ALV.  

 
10. Pauze 

 
11. Samenwerking RMU en SGPJ door Jan Kloosterman 

Arjan Bassa (AB) kondigt de samenwerking aan. Jan Kloosterman (JKl) vertelt meer over het werk van de RMU en de 
samenwerking met SGPJ. Er wordt een combilidmaatschap aangeboden tegen een voordelig tarief.  
 
PL bedankt JKl voor zijn woorden.  
 

12. Huisstijlproject 
EG licht het proces tot dusverre en de nieuwe huisstijl verder toe.  
 

13. Lezing door prof. dr. Andreas Kinneging 
 

14. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Tom de Nooijer (TdN) vraagt zich af hoe de directe benoeming van de voorzitter werkt in verband met een motie m.b.t. 
stemmen over de voorzitter die tijdens een vorig congres is aangenomen. PL licht toe dat de motie over stemmen 
rondom de voorzitter nog in het reglement moet worden opgenomen in verband met de externe commissie. 

1. Uitleg manier van stemmen 
PL geeft een toelichting op de manier van stemmen. 
De stemcontrolecommissie bestaat uit Silvan Hardeman, Leander Tramper en Hendrika Bijkerk.  
 

2. Voordracht  
i. Secretaris – Jelmer Kruidenier (JKr) (bijlage 8) 

JKr houdt een korte toespraak. 
 

ii. Bestuurslid Leden & Lokaal – Leander Willems (LW) (bijlage 8) 
LW houdt een korte toespraak.  

 
3. Advies van adviescommissie 

EG spreekt namens de adviescommissie het vertrouwen uit in JKr en LW.  
 
LS vraagt zich af of het niet zo mag zijn dat het bestuurslid LL toch actief mag blijven in de lokale commissie. PL licht 
toe dat dit niet kan vanwege (de schijn van) belangenverstrengelingen. 
 
Mathijs van der Tang (MT) vraagt zich af wat LW met inactieve commissies gaat doen. LW geeft aan dat hij dit per 
situatie zal bekijken.  
 
LZ vraagt zicht af wat LW met de motie over jonge raadsleden gaat doen gezien het bestuur een negatief preadvies 
heeft gegeven. LW geeft aan met de indiener in gesprek te gaan.  

 
4. Stemming 

LT doet verslag van de stemming.  
 
Stemming Secretaris – Jelmer Kruidenier (JK) 
Stemming:  
Voor: 52 
Tegen: 1 
Blanco: 3 
JK wordt aangenomen als Secretaris. 
 
Stemming Bestuurslid Leden & Lokaal – Leander Willems (LW) 
Stemming: 
Voor: 49 
Tegen: 5 
Blanco: 2 
LW wordt aangenomen als bestuurslid Leden & Lokaal. 



 
 

 
 
 

                                                                            
 
   

 
 

15. Afscheid van vertrekkende bestuursleden 
PL spreekt MVi toe wegens zijn afscheid en wenst hem Gods zegen toe. MVi spreekt vervolgens kort een woord van 
dank bij zijn afscheid en leest afsluitend het laatste gedeelte van Romeinen 12.  

 
16. Voorzitterswissel 

PL licht de procedure toe m.b.t. het aantreden van RvH als voorzitter. PL overhandigt de hamer en de Bijbel aan RvH.  
RvH houdt zijn toespraak.  
 
Dick van Meeuwen bedankt PL voor zijn inzet, spreekt RvH kort toe en wenst laatstgenoemde Gods zegen toe.  

 
17. Rondvraag 

Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag.  
 

18. Sluiting door de voorzitter, Rody van Heijst 
Rody van Heijst sluit de vergadering met gebed. Tot slot worden de verzen 1 en 5 gezongen van het Wilhelmus.  

 
 


