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agenda 2014 

Agenda jaarvergadering 2014 
Datum:   Zaterdag 18 april 2015

Locatie: Hoornbeeck College, de kapel  

  Utrechtseweg 230, Amersfoort

Aanvang: 10.00

 

1. Welkom door de voorzitter, Jan-Willem Kranendonk

2. Opening door de vicevoorzitter, Harm Jan Polinder

3. Speech voorzitter, Jan-Willem Kranendonk 

4. Vaststellen agenda

5. Mededelingen en ingekomen stukken

6. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 10 mei 2014

7. Jaarverslag secretaris 2014

8. (Toelichting) financieel jaarverslag 2014

a.  Goedkeuring financieel jaarverslag 2014

b.  Begroting 2015

c.  Verslag financiële controlecommissie 2014

d.  Benoeming financiële controlecommissie 2015

9. Presentatie nieuwe ledenstructuur

a.  Vragenronde

b.  Adviescommissie 

10. Afscheid Maarten den Dekker

11. Voorstelronde kandidaat secretaris Politiek Platform

12. Benoeming leden stembureau

13. Bestuursverkiezing

14. Sluiting ochtendprogramma

15. Pauze

16. Afsluiten lunch en opening middagprogramma

17. Uitslag bestuursverkiezing

18. Pitch Elbert Dijkgraaf

19. Presentatie manifest Europa, door Wilco Kodde

20. Inbrengen moties/politiek debat

21. Rondvraag *

22. Sluiting door Elbert Dijkgraaf 

 

* Graag ontvangen wij vragen voor de rondvraag  

   voor 4 april 2015 via secretaris@sgpj.nl.
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Notulen jaarvergadering 2013 
Datum vergadering:   10 mei 2014

Datum notulen: 12 juni 2014

Notuliste: Jeanine Heij

Locatie: Driestar College Gouda

 

Aanwezig: 

Landelijk bestuur:
  Jan-Willem Kranendonk JWK  Voorzitter 

  Harm Jan Polinder HJP  Vicevoorzitter

  Tineke Morren TM  Leden & Relaties

  Corry-Anne Everse CAE  Secretaris

  Gertjan van den Berg GJvdB  Penningmeester

  Martin de Jong MdJ  Politiek Voorzitter 

  Maarten den Dekker MdD  Politiek secretaris 

  Martin Holleman MH  Communicatie   

  Wilhelm Doeleman WD  Organisatie

  Frank van Putten FvP  Beleidsadviseur 

  Jeanine Heij JH  Notuliste

Afgevaardigden: 
  Apeldoorn ALV  Anne-Lize Versteeg

  Bleskensgraaf JM  Jasper Meerkerk

  Barneveld LdV  Lennard de Vos

   AD  Auke Dijkstra

  Flakkee MtV  Marco in ’t Veld

   WB  Willianne Boer

  Noordoost Friesland GV  Gerrit Visser

  Nunspeet CK  Cornel Kok

   NO  Nellieke Oudijn

  Reimerswaal MvM  Martin van Manen

   JvK  Johnny van Koeveringe

  Sprang-Capelle MvdS  Marius van der Schans

   DvD  Dirco van Dongen

  Staphorst NB  Niklas Boer

  Tholen JvdB  Jos van de Breevaart

  Vallei & Rijn TJvE  Teus Jan van Ekeren

   KJdJ  Koos-Jan de Jager

  Walcheren JdV  Job de Visser

   MaH  Marijn Houmes

Afwezig:  Schouwen-Duiveland

notulen 2013 
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Op blz. 28 staat dat het aantal subsidiabele leden iets is gestegen, dit is positief i.p.v. negatief 
zoals eerder gesuggereerd werd. GJvdB geeft aan dat het aantal leden van andere verenigingen ook 
is gestegen. De totale subsidie valt hierdoor lager uit.

JdV (Onderwijs) vraagt hoe het zit met bijdrage van de SGP, vorig jaar was dat een grote post, 
nu een min post. GJvdB antwoordt dat er met de moederpartij afgesproken was dat de kosten 
doorbelast konden worden. Daar stond een vergoeding tegenover. De accountant adviseerde om 
hiermee te stoppen, zodoende is die bijdrage vervallen. 

Er zijn verder geen vragen, het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.

b.   Begroting 2014
Er zijn geen vragen over de begroting van 2014.

c.   Verslag financiële controlecommissie 2013
De kascontrolecommissie gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers van 2013. 

d.   Benoeming financiële controlecommissie 2014
Voor de financiële controlecommissie van 2014 worden de volgende personen benoemd: TJvE, MtV, JvK

7.  Rapport ledenstructuur
Dit agendapunt is voor veel mensen erg belangrijk. Eerst reageert het bestuur op het rapport, 
daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. 

HJP geeft aan dat er problemen zijn rondom de huidige ledenstructuur. Er is een externe commissie 
aangesteld om dit te onderzoeken. Vandaag wordt de analyse besproken. De commissieleden zijn zelf 
niet aanwezig, op een ander moment zullen zij bedankt worden. Een aantal problemen die rondom de 
huidige structuur circuleren: de huidige structuur is niet goed uit te leggen, mensen kunnen nu op 
meerdere manieren lid zijn, namelijk bij de VLSJ en bij de plaatselijke verenigingen. Daardoor lopen 
we subsidie mis. Bovendien is het omslachtig om een vereniging op te richten. De commissie heeft 
een aantal stellingen voorgelegd aan verenigingen en is daarna met het volgende advies gekomen: 
oprichten van een landelijke vereniging waarin de leden en de lokale verenigingen, die omgevormd 
worden tot lokale commissies, opgenomen worden. De verenigingen worden dan commissies. Dit geeft 
meer mogelijkheden tot ledenbehoud en het wordt eenvoudiger om een plaatselijke vereniging op te 
richten. Het bestuur is content met dit uitgangspunt, er wordt meer eenheid gecreëerd, wederzijdse 
betrokkenheid wordt groter en er is een duidelijke vaststelling van rechten en plichten. 

Een lastig punt blijft dan het verhaal van de financiering. Positief dat er eenheid in financiën komt, 
maar het geld voor commissie moet bij landelijke SGPJ vandaan komen. Waarschijnlijk kunnen we 
dat gat niet met de subsidie opvangen. Dit is een aderlating, gezien de gehalveerde begroting. 

De commissie adviseert een landelijk contactorgaan. Nu ligt er een beleidsvoorstel waarover 
gestemd moet worden, komende maanden wordt dit nader ingevuld. Vertegenwoordigers uit het 
bestuur, uit Organisatie en vanuit lokale verenigingen nemen het voortouw. Dit moet uiteindelijk 
leiden tot een extra ledenvergadering met statutenwijziging. We moeten onze schouders eronder 
zetten, er energie in steken om jongeren in de samenleving te bereiken. SGPJ is een kweekvijver 
met grote effectiviteit.

Afgevaardigden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

TJvE (Vallei & Rijn): Het is een goed idee om te kijken naar de ledenstructuur. Huidige structuur is 
niet effectief. Hij is positief kritisch, zijn belangrijkste vragen gaan over de financiële middelen. 
Hoe wordt er omgegaan met nieuwe fondsen/kiesvereniging/sponsors? Hoe wordt er omgegaan met 
dubbel leden die nu lokaal en landelijk lid zijn? Er is bovendien geen rechtsvorm meer nodig, komt 
er een soort administratiekantoor? Behouden we onze rekening?

1.  Opening
JWK opent de vergadering. Hij heet alle afgevaardigden, kandidaat bestuursleden en dhr. De Vries 
hartelijk welkom. Er staat veel op agenda, mooie/belangrijke dossiers. Lezen uit Psalm 115. JWK 
geeft aan dat we terugkijkend erg dankbaar kunnen zijn. We hebben veel successen geboekt. 
Moeten echter ook bedenken van Wie we dat gekregen hebben. God is de Bron van voorspoed, Hij 
heeft ons dit geschonken en Zijn eer moet dan ook bovenaan staan. JWK doet een gebed en we 
zingen psalm 150:1.

2.  Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen m.b.t. de agenda. Pauze wordt gehouden na het agendapunt over het 
rapport ledenstructuur. Afgevaardigden moeten op de voorste drie rijen plaatsnemen. Stemrecht is 
alleen voor lokale verenigingen, andere aanwezigen hebben spreekrecht, dus kunnen vragen stellen. 
Er is geen vraag voor de rondvraag binnengekomen, dat punt vervalt.

Vereniging met kennisgeving afwezig: Schouwen-Duiveland. Van zestien andere verenigingen zijn 
ook geen afgevaardigden aanwezig.

3.  Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken die behandeld moeten worden.

4.  Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2013
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden daarom ongewijzigd vastgesteld.

5.  Jaarverslag secretaris 2013
Het jaarverslag geeft blijk van een mooi jaar. Een aantal acties is eruit gesprongen, bijv. Second 
Love en de aandacht voor euthanasie. De boodschap is op een succesvolle manier in de samenleving 
gebracht.

NdB (Staphorst) heeft een vraag over de ledenaantallen van de vereniging. De secretaris heeft nooit 
een verzoek gehad om het ledenaantal door te geven. Hoe betrouwbaar is hierdoor het beeld van 
SGPJ? CAE geeft aan dat dit gemeld wordt op pagina 28 van het jaarverslag. Wanneer de secretaris 
niet gereageerd heeft op de mail, dan weet het bestuur het ook niet. De vereniging Flakkee heeft 
ook geen mail gehad m.b.t. het opgeven van de ledenaantallen. Hier wordt voor volgend jaar aan 
gewerkt. 

Maurits Bakker (MB) (Binnenland) geeft aan dat er naast de positieve reacties op de pillenactie ook 
wat negatieve geluiden te horen waren. Hoe kijkt het bestuur hier tegenaan? JWK geeft aan dat 
hij overwegend positieve reacties gehad heeft. Deze actie was misschien een beetje op het randje, 
maar wel confronterend. Er is serieus met een aantal mensen gesproken, op deze manier werken we 
aan bewustwording.

6.  Financiële zaken
a.   Goedkeuring financieel jaarverslag 2013

In het financieel jaarverslag heeft men kunnen lezen wat het afgelopen jaar gebeurd is. Er is direct 
gelegenheid tot het stellen van vragen.

MaH (Walcheren) vraagt volgens welke verslaggevingsrichtlijn de jaarrekening wordt opgesteld en of 
hieraan een wettelijk kader ten grondslag ligt. GJvdB bevestigt dit. Er is sprake van een wettelijke 
grondslag (burgerlijk wetboek) en het verslag wordt door de accountant gecontroleerd. Dit staat 
ook in verslag op pagina 45. MaH geeft aan dat het voor de interpretatie van het verslag belangrijk 
is op welke basis de jaarrekening vastgesteld wordt. GJvdB gaat navragen of artikel 640 ook voor 
SGPJ geldt. 

MB (Binnenland) geeft complimenten voor het solide verslag en bedankt GJvdB voor zijn inzet.

notulen 2013 
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standpunt in te nemen blijft. Natuurlijk mag je een eigen jaarplan opstellen. Formulering van de 
opdracht aan de commissie is vastgesteld op vorige jaarvergadering. De vereniging van Flakkee 
was toen niet aanwezig, het zou fijn geweest als men toen aangegeven had dat de opdracht niet 
voldoende was. Het bestuur mist heel weinig. Juridische vormen worden de komende maanden 
uitgewerkt. Het voordeel is dat lokale commissies dicht bij landelijk kunnen staan en andersom. Het 
wordt laagdrempeliger om wat op te zetten, eenvoudiger om ergens te starten. Komende maanden 
gaan we voortborduren op dit advies. Zie het nu als een beleidsnotitie waarmee verder gegaan kan 
worden. Er is wel contact geweest tussen deze commissie en de commissie van de moederpartij om 
ervaring uit te wisselen, maar het heeft niet dezelfde vorm.

Tweede vragenronde:

Commissie Binnenland: er zijn veel actieve vrijwilligers, maar ook veel inactieve, waarschijnlijk 
komen zij in de nieuwe structuur ook niet opdagen.

CK (Nunspeet): Verdwijnt de macht van de kiesvereniging? HJP geeft aan dat de status van de 
kiesvereniging lastig is. In de nieuwe vorm ook lastig te organiseren. De band blijft bestaan, of het 
juridisch mogelijk is, is nog onbekend. Afgebroken zin uit het rapport: … leden is het belangrijk te 
realiseren dat voor 28+ leden geen subsidie wordt ontvangen.

TJvE (Vallei & Rijn): De reden om een beperkte verenging op te richten is vanwege bankzaken. Krijgt de 
commissie een bankrekening? GJvdB geeft aan dat dit nader wordt ingevuld in de komende tijd. HJP: 
Het zou niet teveel moeite moeten kosten om vrijheid te regelen m.b.t. bankzaken/financiële zaken.

JdV (Onderwijs): Kan de afvaardiging worden gebundeld per vereniging? Door dit nieuwe stelsel 
halen we veel werk op onze schouders. HJP geeft aan dat het bestuur dit beseft, maar we hebben 
veel vrijwilligers. Je kunt natuurlijk als commissie met lokale leden bij elkaar gaan zitten en 
beslissen wie er naar de jaarvergadering gaat. 

MB (Binnenland): Kan me wel voorstellen dat er bepaalde denominaties zijn die een deel van 
het bestuur voor zich willen winnen. Daar ga je makkelijk aan voorbij wanneer je zegt dat een 
commissie onder het landelijk geheel hangt. Wat als er een conflict is, een commissie zal toch een 
beetje mee moeten met het bestuur. Kiesvereniging kan tegen stemmen. HJP geeft aan dat dit niet 
echt aan de orde is. Commissies hebben vrijheid, regelementen waarin staat dat verenigingen niet 
hoeven te vinden wat het bestuur vindt. Het is niet de bedoeling met dit advies om de commissies 
allerlei dingen op te leggen. 

Hans van ’t Land (HvL) (Internationaal): Blij met het advies, staat er positief in. Hoe worden de 
verhoudingen (met bijv. gevoelige thema’s)? HJP: Vrijwilligers met landelijke expertise aantrekken, 
dan creëer je automatisch meer synergie.

LdV (Barneveld): Geen duidelijk antwoord op vraag van AD. Is het een plicht om een lokale afdeling 
te worden? Momenteel werkt het perfect. HJP geeft aan dat het oprichten van een vereniging veel 
geld kost, het is belangrijk dat er een structuur blijft. De komende maanden wordt dit uitgewerkt.

Gerard Struik (Flakkee): Reactie op de opdracht, de geschiedenis is niet meegewogen, wat vindt 
het bestuur hiervan? Jammer dat er in één jaar tijd maar een optie uit is gekomen. Hoe moet er 
omgegaan worden met verenigingen die niet meegaan in de nieuwe structuur?

KJdJ (Vallei & Rijn): Het lijkt erop dat het advies zo hoog mogelijk gehouden wordt. Kunnen we nog 
terug als we voor stemmen? We stemmen nu over iets heel onduidelijks, er is nog weinig uitwerking. 

HJP geeft aan dat het niet vermeld stond in de opdracht aan de commissie om de geschiedenis 
mee te nemen. Wat ons betreft is dit geen enkel probleem, het document onderbouwt onze visie. 
De huidige structuur schiet gigantisch tekort. Je stemt vandaag niet over regelementen, maar voor 

MvM (Reimerswaal) staat positief in het voorstel. Heeft een aantal vragen: wanneer en hoeveel 
contributie krijgen we terug? Hoe krijgen we inzage in ledenstand? Kunnen we zelf het jaarplan niet 
samenstellen? Wanneer begint men met de uitvoering?

MtV (Flakkee) heeft namens de vereniging een brief geschreven, meer aandacht voor de 
fundamentele problemen. Inmiddels hebben we ook een reactie gehad. Probleem met het advies is 
dat het niet getoetst is aan de beginselen. Er is nauwelijks gekeken naar de totstandkoming van de 
huidige ledenstructuur. Achteraf gezien was de opdracht voor de commissie onvoldoende. Hoe gaat 
men om met conflict bestuur/commissiebestuur? Waarom zijn niet alle landelijke vrijwilligers lid bij 
een plaatselijke vereniging?

JdV (Onderwijs) is redelijk positief over stelsel, maar heeft wel wat vragen over het proces. 
Waarom een commissie? Is er een exacte kopie gemaakt van de commissie rondom de moederpartij? 
Wordt een landelijke administratie serieus overwogen? Wordt er bij besluitvorming nog steeds gewerkt 
met afgevaardigden? Hoe wordt ervoor gezorgd dat mensen met neuzen zelfde kanten opstaan? Wij 
zijn verbonden met PKV Middelburg, gaat dit los, wordt dit volledig SGPJ? Moeten/kunnen we stoppen 
met het huidige financiële stelsel? Organiseren van activiteiten, wat gebeurt hiermee?

CK (Nunspeet): Hoe loopt de onafgemaakte zin in het rapport af?

GV (Noordoost Friesland): Het wordt moelijker om in nieuwe structuur subsidies te innen. 
Nu hebben we weinig binding met de landelijke vereniging. Maken ons zorgen over het feit dat 
landelijk dan besluiten kan nemen over de vormen van afdelingen (bijv. samenvoegen). We hebben 
nu weleens een ander standpunt dan landelijk. Als we een afdeling worden, kan onze vrijheid 
beperkt worden. We zijn redelijk tevreden, maar houden het het liefst zoals het is.

DvD (Sprang-Capelle): Samenwerking met meerdere afdelingen zou fijn zijn. Het is wel wat ergerlijk 
dat er dan algemeen richting wordt gegeven vanuit centrale organisaties, commissies zouden 
hierdoor kunnen verdwijnen.

AD: Barneveld is een stichting, staat redelijk positief tegenover het rapport, wel wat kritische 
noten. Wat is de meerwaarde van opgaan in landelijke SGPJ, of gewoon een stichting worden 
en leden houden?

MB (Binnenland): De groep landelijke vrijwilligers is nog niet gehoord. Oplossing is vreemd, 
landelijke vrijwilligers zetten zich actief in, vervolgens ga je krijgen dat iemand net zoveel 
stemrecht heeft als iemand die niet weet wat er allemaal speelt. 

KJdJ (Vallei & Rijn): Het rapport heet ‘verandering ledenstructuur’. Het lijkt alsof de hele 
bestuursstructuur omgegooid wordt. Wat gebeurt er als pv’s worden opgedoekt en opgaan in 
landelijk? Welke problemen worden opgelost als verenigingen ophouden te bestaan?

Frans Hazeleger (FH) (Binnenland): waar gaan de verenigingen nu exact over stemmen? Normaal 
wordt het voor kennisgeving aangenomen, nu moeten we stemmen over een advies.

HJP bedankt iedereen voor zijn vragen/opmerkingen. Er zijn veel vragen over de financiën. Er 
zal een aparte commissie komen waarin dit nader ingevuld gaat worden. Het vermogen wordt 
geoormerkt, het blijft beschikbaar voor de vereniging. De vereniging heeft wel vrijheid, maar het 
bestuur draagt de verantwoordelijkheid. De 28+ leden kunnen gewoon via contributie lid blijven, 
of kunnen donateur worden. Het punt over inzage in de ledenlijst is best ingewikkeld. Er verandert 
eigenlijk vrij weinig. Het is aan de commissie de uitdaging om leden te behouden.

Verenigingen in de vorm van lokale commissies houden gewoon hun vrijheid, ook met betrekking 
tot het organiseren van activiteiten. Daarover heeft het bestuur dan geen verantwoordelijkheid. Er 
komt een regelement waarin rechten en plichten gewaarborgd worden. De vrijheid om een ander 

notulen 2013 
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Lisanne den Hartog (Binnenland): Mist het onderwerp gezondheidszorg. Jammer dat daar niks mee 
gedaan wordt. MdD geeft aan dat er bij SEZ een werkgroep van gemaakt wordt. Wellicht komt het 
ook terug op het najaarscongres.

10. Stemming beleidsnota
De beleidsnota 2014-2018 wordt met unanieme stemmen aangenomen. FvP wordt bedankt voor zijn 
toelichting en inzet rondom dit project.

11. Voorstelronde te verkiezen bestuursleden
CAE geeft een toelichting op de interne switch van MH. Hij heeft de vacature van MdJ ingevuld. 
Er was sprake van een interne sollicitatie, waarna een weloverwogen stemming leidde tot zijn 
benoeming. Er is geen herverkiezing, want de driejarige termijn van MH is nog niet verlopen. 

HvL (Internationaal): Is het juist dat er binnen het bestuur met stoeltjes geschoven wordt? Is het 
juist dat er niemand anders kan solliciteren? CAE geeft aan dat we zitten met een systeem van 
termijnen van drie jaar. Dit is een ingewikkeld systeem, wordt meegenomen in de statutenwijziging. 
Het zou dan betekenen dat de vacature tot volgend jaar openstaat. 

JdV (Onderwijs): Is het zo moeilijk om iemand te vinden, is een interim-functie geen optie? Het is 
inderdaad moeilijk om twee kwalitatief goede kandidaten te vinden. Voor nu is dit de beste optie, 
in alle andere gevallen hadden we een probleem gehad.

GS (Flakkee): Hoe is dit statutair geregeld? Is dit wettelijk gegaan? CAE: De statuten schrijven 
voor dat elke drie jaar moet worden gestemd over het bestuur. In tussentijdse vacatures moet het 
bestuur zelf voorzien. We zijn niet blij met deze procedures, we stemmen het liefst elk jaar, maar 
statutair gezien is dit niet mogelijk. 

De kandidaten Paula Schot, Pieter Schreuder en Janneline van Westreenen worden naar voren 
geroepen en stellen zichzelf even kort voor.

Janneline van Westreenen (JvW): Kandidaat Secretaris, is 21 jaar, woont in Zetten, werkt 
in Nijmegen. Haar motivatie als verpleegkundige is hetzelfde als haar motivatie voor SGPJ. 
Samenwerken, dan kun je tot het beste resultaat komen. Als we dit ook met God mogen doen 
kunnen we het beste bereiken. Het is belangrijk dat wij als SGPJ laten horen waar we voor staan. 
Mooie uitdaging om dit samen met de vrijwilligers te mogen doen.

Paula Schot (PaS): Kandidaat Leden & Relaties, is 20 jaar, studeert Communicatiewetenschappen 
aan de UvA. Heel enthousiast over deze functie, inzetten voor SGPJ, steun bijdragen aan christelijke 
politiek. Blij met beleidsnota, dit geeft voor L&R veel mogelijkheden. Leden binnenhalen is 
belangrijk, we zijn een organisatie die voortkomt uit leden die input hebben en mee kunnen 
denken. Ze wil veel in gesprek gaan met leden, om een goed beeld te vormen over wat er leeft. 
Doel: Meer leden trekken en ook kunnen binnenhouden.

Pieter Schreuder (PS): Kandidaat Communicatie. Hij studeert en heeft een eigen onderneming. 
In verleden al wat voor SGPJ gedaan, o.a. JD en de website. Ambities: Binding tussen lokaal en 
landelijk, veel expertise in lokale verenigingen waar we gebruik van maken. De volgende ambitie is 
een intranet, er is al een basis voor gelegd, in de toekomst uitbreiden. De derde ambitie is vooral 
gericht op externe communicatie, verder gaan met communicatieplan. Website evalueren, die is nu 
best wel groot/zwaar. Het gebed is belangrijk om steun te vragen in alles wat we moeten doen.

12. Benoeming leden stembureau
ALV en KJdJ aanvaarden hun benoeming als leden van het stembureau. Alleen de afgevaardigden 
mogen stemmen. 

een kader. Je bent in een proces, er wordt gekeken naar een uitwerking. Een aantal mensen gaan 
om tafel, als er geen bezwaren zijn, wordt het veranderd. Dus als we de uitwerking gaan wijzigen en 
dan geen draagvlak hebben, beginnen we weer bij af. 

FH (Binnenland): Deze nieuwe structuur leidt ertoe dat lokale verenigingen verder van de 
kiesverenigingen af komen te staan. In hoeverre zijn zij dan nog bereid zijn om geld af te staan? 
HJP geeft aan we daar waarschijnlijk niet bang voor hoeven te zijn. 

Vandaag gaat het echt over het kader waarover gestemd gaat worden. Er zijn veel 
uitwerkingsvragen, niet overal kan nu al antwoord op gegeven worden.

8.  Stemming over rapport
Er wordt een commissie opgesteld die gaat kijken hoe dit advies verder vormgegeven kan worden, 
vandaag staat de verdere uitwerking niet ter discussie. Dit ligt al een jaar op de agenda, deze 
structuurwijziging moet echt gemaakt worden. Er zijn al teveel verenigingen inactief geworden. Het 
rapport wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Afgevaardigden vanuit de verenigingen die in de commissie gaan: AD en TJvE. GvdB namens 
commissie Organisatie. Vanuit het bestuur nemen HJP, WD en FvP deel.

9.  Bespreking beleidsnota
De beleidsnota zet een horizon, het laat zien welke richting we opgaan. Natuurlijk is er een zekere 
spanning tussen doelen en concrete uitwerking. Vorig jaar is een visie verwoord, belangrijke 
kernwoorden uit de beleidsnota: bouwen, positie verstevigen, bagage meegeven. 

Vragenronde:

Anne Vader (KLIK): Blij dat KLIK blijft bestaan, vraag over hoofdstuk 4.2. Waarom staat dit zo 
expliciet vermeld? Er is gebleken dat dit niet werkt, omdat mensen zich op hun 15e al uitschrijven. 
Het werkt averechts als mensen nu ineens moeten gaan betalen. HJP geeft aan dat we die categorie 
laten betalen omdat we subsidie krijgen over mensen die betalen. Ze mogen wel goedkoper 
aanmelden. GJvdB geeft aan dat uitschrijven moeilijker wordt door automatische overschrijving. Nu 
leveren deze personen niks op, maar over anderhalf jaar is het hele probleem opgelost. 

HvL (Internationaal): beleidsnota is een prima document, maar heel erg gericht op de interne 
structuur. Mist het contact met de wereld rondom ons, bijv. aanwezigheid bij activiteiten van 
andere PJO’s. Wat is de visie van het bestuur op deze notie? JWK geeft aan dat niet alles benoemd 
kan worden in de beleidsnota, er is een hoofdlijn uitgezet, maar het is belangrijk om niet vanuit 
een ivoren toren te roepen. Verbinding maken met de rest van de samenleving is een must. 

Er wordt aangegeven dat in hoofdstuk 1 de Drie Formulieren van Enigheid gemist worden.

HJP geeft aan dat in de statuten helder vermeld staat dat de Bijbel en de Drie Formulieren van 
Enigheid de grondslag voor SGPJ vormen. 

MB (Binnenland): Mooie beleidsnota, goed dat er een ‘wij-gevoel’ gecreëerd gaat worden. Vraag aan JWK 
of hij nog een streven heeft m.b.t. aanwezigheid bij lokale avonden. JWK geeft aan dat hij de afgelopen 
periode bij lokale verenigingen is geweest, het is een speerpunt om daar zeker mee door te gaan. 

FH (Binnenland): M.b.t. KLIK: Advies om de In Contact vanaf 15 jaar te laten beginnen. 

Mathijs Jonkers (Binnenland): waarom wordt er een vergoeding gevraagd voor een gastles, maar 
niet voor een debat? HJP geeft aan dat er een kleine bijdrage verwacht wordt, scholen stellen deze 
duidelijkheid op prijs. Bij een debat gaat het om het uitvloeien van onze boodschap, bij een gastles 
geef je onderwijs en ontlast je de docent.
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15. Speech voorzitter
JWK feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun verkiezing. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar 

betrokkenheid en input bij deze jaarvergadering. Terugblik op 23 maart vorig jaar m.b.v. de drie 

‘kurken’.

1e kurk: Financieel gezonde organisatie. Voor het eerst is er sprake van zwarte cijfers. Dank hiervoor 

aan GJvdB. Voor de komende jaren liggen nog pittige zaken op de planning. Dit kunnen we aan, 

gezien de financieel gezonde situatie. Ledenwerving is een grote uitdaging voor de komende jaren, 

naast het verspreiden van onze boodschap zijn zij ook nodig voor de financiën. Dit gaat alleen als 

we collectief samenwerken. Na de jongerendag mochten we 300 nieuwe leden verwelkomen. Grote 

groep heeft zich hiervoor ingezet. Oproep: zet je in voor ledenwerving, dat is essentieel voor de 

toekomst van SGPJ.

2e kurk: Een slagvaardig bestuur. Door één bestuur zijn de lijntjes korter geworden. Ook het 

instellen van een vicevoorzitter is goed gebleken. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter, 

het voorzitterschap was zonder de vicevoorzitter een fulltime functie geweest. Ook het aanhouden 

van een beleidsadviseur is ontzettend fijn. Een groot compliment voor hoe FvP zijn functie heeft 

opgepakt. JWK bedankt de vertrekkende bestuursleden, verwelkomt de nieuwe bestuursleden.

3e kurk: Betrokken vrijwilligers. SGPJ is van ons allemaal, niet alleen van het bestuur. Afgelopen 

jaar is hij verrast door de grote inzet en het enthousiasme. Iedereen heeft ontzettend gewerkt voor 

de successen. We moeten ook denken aan lokale activiteiten en het vele commissiewerk. Niet altijd 

zichtbaar, maar moet wel benoemd worden. Betrokkenheid is enorm, inzet fantastisch, vrijwilligers 

zijn de drijvende kracht achter onze organisatie.

We hebben heel bewust gefocust op het deel van visie en de organisatie. Komende jaren verder 

werken aan het ontwikkelen van politiek talent. Iedereen is welkom om zijn /haar mening te uiten, 

we blijven ons inzetten voor het uitdragen van de boodschap in de samenleving. Belangrijkste 

vernieuwende manier: het voeren van al dan niet ludieke acties. Gaan we het komende jaar mee 

door. Dank voor de betrokkenheid bij deze lange vergadering. Een  persoonlijke noot: “Dank voor 

het niet ontvangen van een set bretels (speech vorig jaar)”. We kunnen uitdagingen alleen het 

hoofd bieden als we met elkaar aan de slag gaan. We moeten Nederland overspoelen met het water 

van de SGPJ oceaan!

16. Sluiting 
De heer De Vries van het hoofdbestuur bedankt SGPJ voor de uitnodiging. Hij heeft nooit geweten 

dat het intern zo breed was. Wat er allemaal aan vrijwilligerswerk en commissiewerk gebeurt, daar 

steekt een enorme organisatie achter. Hij roept iedereen op om dit werk voort te zetten, dat is 

enorm belangrijk. Hij heeft veel positieve en mooie zaken gehoord. Hij herinnert zich een uitspraak 

van Van der Vlies: “Wat is nou eigenlijk christelijke politiek? Dat houdt in dat we de goudklomp om 

moeten smeden tot toepassingen voor politiek”. De Heere zegene de SGPJ daarin! Hij dankt met 

gebed, waarna nog twee coupletten van het Wilhelmus gezongen worden.

13. Uitslag bestuursverkiezing
Janneline van Westreenen: 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 stem blanco. 

Pieter Schreuder: 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 stem blanco. 

Paula Schot: 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 stem blanco.

Herverkiezing Gertjan van den Berg: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco, 2 

stemmen ongeldig. Tegenkandidaat Hannah Stout heeft geen stemmen. 

De nieuw gekozen bestuursleden aanvaarden hun benoeming en nemen hun plek aan de bestuurstafel in.

14. Afscheid vertrekkende bestuursleden
HJP spreekt TM toe. Zij is al bedankt op de jongerendag, maar nu gebeurt het nog een keer. Er 

gaat veel ervaring weg, TM kan worden beschreven als bevlogen en speelde in veel dingen een rol. 

HJP bedankt haar voor alle uren die ze in SGPJ heeft gestoken. Heeft veel inzet getoond bij de 

opzet van L&R, was altijd bereid om extra taken op te nemen. Hij wenst haar Gods zegen voor de 

toekomst. TM krijgt een boek van John Bunyan overhandigd.

TM dankt HJP voor zijn speech. Ze geeft aan dat alle zeven jaren in een woord fantastisch waren. 

Er is veel gebeurd, veel dingen meegemaakt. Bedankt het vorige bestuur, ook dit bestuur wordt 

bedankt voor het vertrouwen, de samenwerking en het geduld. TM roept op om door te gaan op 

deze koers, vorm jongeren, houd de dynamiek en het enthousiasme, alles gericht op Gods eer. Dank 

aan alle vrijwilligers, in het bijzonder aan Dirk-jan Duits en Anneke Schaap. TM wenst PaS/Daniel 

Verheij succes in de toekomst. 

MdD spreekt MdJ toe. MdD bedankt hem voor de goede samenwerking en zijn enorme inzet. 

Terugkijkend op dit jaar: een grote rol gespeeld in kernideeën, abc-standpunten herschreven. Rol 

daarin was perfect, vrij relaxed en een mening die uit andere hoek waait. MdD overhandigt hem een 

boekje en stropdas en bedankt hem namens de hele SGPJ. 

MdJ zegt in zijn toespraak genoten te hebben van het bestuurslidmaatschap. SGPJ heeft een grote 

rol in zijn leven gespeeld. Het blijft belangrijk dat er gediscussieerd kan worden. Het is positief als 

je het niet met elkaar eens bent. MdJ bedankt HvZ als secretaris PP. Oproep aan iedereen: laat zien 

waar je staat! MdJ bedankt het bestuur en wenst iedereen succes in de toekomst.

MH spreekt CAE toe. CAE was erg betrokken en correct, had een enorme drive. Ook haar inhoudelijke 

input was groot, met name over het vrouwenstandpunt, veel in de media geweest en standpunten 

verwoord. MH wenst CAE Gods zegen toe en bedankt haar voor alles. 

Afscheidsspeech CAE: Elk afscheid is een geboorte van herinnering. Positie SGPJ is bij uitstek 

geschikt om te laten zien wie wij zijn. Gemotiveerd om met andere mensen te praten. Uitgelegd 

in de pers waarom er zoveel diversiteit is, waarom de positie van de vrouw van binnenuit moet 

groeien. Er is onderscheid tussen managen en leidinggeven. Belangrijk om dit helder te hebben. 

CAE roept iedereen op om te staan in de samenleving, waarom jij getuigt en overtuigt. Ze bedankt 

iedereen voor de afgelopen twee jaar en gaat deze periode omzetten in een mooie herinnering.
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Voorwoord
‘Gij zijt het licht der wereld;  
een stad boven op een berg liggende,  
kan niet verborgen zijn’.
Mattheus 5:14

Lampen praten niet, zij schijnen. Een vuurtoren laat de trom niet horen; 
er is geen klokgelui, en toch ziet de zeeman ver over het water zijn licht.  
Laat vanuit uw dienen van God uw daden schijnen. Illustreer de belangrijkste 
prediking van uw leven door geheel uw gedrag.
C.H. Spurgeon

In het jaarverslag SGP-jongeren 2014 dat voorligt, wordt een terugblik op het jaar 2014 gepresenteerd. Een 
jaar met bijzondere hoogtepunten. De SGP-jongerendag, het aannemen van de beleidsnota 2014-2018, 
het najaarscongres ‘Zorg’ met minister Edith Schippers en natuurlijk de daarbij behorende ledenvergadering 
waarop ingestemd is met de uitvoering van de nieuwe ledenstructuur. Resultaten die we zonder de inzet 
van alle vrijwilligers niet hadden kunnen bereiken. Als bestuur willen wij alle vrijwilligers dan ook heel erg 
bedanken voor hun enthousiaste inzet! Maar bovenal willen wij God danken voor alle zegeningen in het 
afgelopen jaar, want zonder Zijn onmisbare zegen is geen enkel resultaat van waarde. 

“SGP-jongeren heeft een boodschap voor de hele samenleving. Daarbij wil SGP-jongeren actief 
betrokken zijn op de SGP en proactief de Bijbelse waarden en normen uitdragen in de politiek en 
maatschappij.” Vanuit de beleidsnota 2014-2018 een korte omschrijving van ‘wie we zijn en waar we 
voor staan’. Hierin ligt voor ons ook de oproep voor 2015. We hopen dat ieder met zijn eigen talenten 
weer wil bijdragen aan het uitdragen van de Bijbelse waarden en normen, waarmee de belangrijkste 
prediking van het leven mogen illustreren in de politiek en maatschappij. 
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Bestuur

 Algemeen

Tijdens de jaarvergadering van 10 mei 2014 kreeg het bestuur een nieuwe samenstelling. We namen 
afscheid van de voorzitter van het Politiek Platform, Martin de Jong. Martin Holleman heeft deze 
functie op zich genomen, daarmee kwam er een vacature voor bestuurslid Communicatie waarvoor 
Pieter Schreuder werd aangenomen. Ook Tineke Morren legde haar functie als bestuurslid Leden 
& Relaties neer, Paula Schot heeft deze vacature binnen het bestuur opgevuld. Tot slot werd er 
afscheid genomen van Corry-Anne Everse als secretaris, Janneline van Westreenen heeft deze 
functie overgenomen. Gertjan van den Berg die als penningmeester aftredend en herkiesbaar was, 
is herkozen. Jan-Willem Kranendonk, Harm Jan Polinder, Wilhelm Doeleman en Maarten den Dekker 
behielden hun functie, respectievelijk voorzitter, vicevoorzitter, bestuurslid Organisatie en secretaris 
Politiek Platform/politiek bestuurslid. 

Het bestuur vergaderde voor de jaarvergadering op 7 januari, 10 februari, 11 maart, 7 april en 7 mei. 
In de nieuwe samenstelling vergaderde het bestuur op 12 mei, 26 mei, 19 juni, 9 september, 16 
september, 7 oktober, 13 november, 8 december en 22 december. 

 Voorzitter - Jan-Willem Kranendonk

In 2014 heb ik met plezier als voorzitter leiding gegeven aan SGP-jongeren. De highlights van 
afgelopen jaar waren voor mij de gemeenteraadsverkiezingen waarbij een stevig aantal jongeren 
gekozen werd tot SGP-gemeenteraadslid, de schitterende jongerendag in maart 2014 en ons 
najaarscongres in De Vanenburg te Putten. 

Veel interne concrete projecten vallen gelukkig allereerst binnen de portefeuille van onze 
vicevoorzitter. Anders heb ik aan SGP-jongeren een full time baan. Maar niet alleen Harm Jan Polinder 
en ik, of de bestuursleden verzetten veel werk. Dat doen ook onze trouwe vrijwilligers. Dankzij hen 
kon SGP-jongeren weer allerlei activiteiten ontplooien in 2014. Daarom wil ik beginnen met onze 
landelijke én lokale vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!

Afgelopen jaar ben ik vaak in de media geweest. De meeste aandacht is gegaan naar geschreven 
media. In het Reformatorisch Dagblad verschenen meermaals interviews met mij en ik schreef daarin 
opinieartikelen over allerhande onderwerpen. Ook in het ND, Trouw en op ThePostOnline verschenen 
meerdere opinieartikelen vanuit SGP-jongeren, dan wel in gezamenlijkheid met andere politieke 
jongerenorganisaties (PJO’s). Op FreshPost, de jongerensite van ThePostOnline, en CIP.nl schrijft 
SGP-jongeren sinds najaar 2014 respectievelijk maandelijks en wekelijks een column die ik ook met 
regelmaat voor mij rekening neem. 

Qua radio en tv lag het zwaartepunt bij het BNR Jonge Denkerspanel, waar ik ongeveer eens per zes 
weken aan deelnam. Daarnaast was ik onder meer te horen/zien bij BNR, NOS op NPO 1, NOS NPO 
Radio 1, Stand.nl, FunX en Groot Nieuws Radio. Doordat EO Dit is de Dag met een half uur ingekort 
werd, verdween helaas de rubriek ‘appeltjes schillen’ waar ik regelmatig een bijdrage aan leverde. 
Het aantal optredens nam toe ten opzichte van 2014. Ik heb een bijdrage geleverd aan avonden in 
Molenwaard, Zederik, Staphorst, Katwijk, Reimerswaal, Werkendam, Rijssen, Barendrecht en Kampen 
in de vorm van het geven van een lezing, het leiden van een debat of het deelnemen daaraan. 
Verder heb ik deelgenomen aan debatten van Pro Demos (over de miljoenennota) en SSR-NU (over 
mensenrechten). Ook heb ik het SGP-jongerenteam aangevoerd bij het PJO-parlement, een tweedaagse 
onderhandelings- en debatwedstrijd die door ons werd gewonnen.
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onze plaatselijke en landelijke vrijwilligers te bedanken voor alle tijd en energie die in SGP-jongeren is 
opgegaan. Dankzij jullie inzet hebben we afgelopen jaar veel werk kunnen verzetten.

De meest in het oog springende activiteit in het afgelopen jaar was de SGP-jongerendag in het 
Beatrix theater in Utrecht. Daarnaast was er een geslaagd najaarscongres en organiseerden we diverse 
andere activiteiten. Een organisatie zonder goede en duidelijke structuur kan niet succesvol zijn. 
Op landelijk niveau is die structuur (met vallen en opstaan) goed op orde, maar de structuur tussen 
de lokale verenigingen en de landelijke vereniging werkte in de praktijk contraproductief. Terwijl 
samenwerking juist essentieel is om de lokale aanwezigheid van SGP-jongeren te stimuleren. Na een 
langdurig traject is er op 8 november tijdens een bijzondere ledenvergadering, ingestemd met een 
heel aantal concrete wijzigingen. De lokale verenigingen worden lokale commissies die binnen de 
landelijke vereniging SGP-jongeren gaan vallen. Hierdoor nemen we administratieve rompslomp weg 
bij de lokale SGP-jongeren, waarmee we drempels om lokaal actief te worden verwijderen. 

De landelijke SGP-jongeren gaat de lokale SGP-jongeren actief begeleiden op het gebied van 
financiën, communicatie en organisatie. Er zijn verenigingen waar het erg goed mee gaat. Juist die 
verenigingen hadden stemrecht in dit traject. Het is absoluut op z’n plaats om ook middels deze weg 
die verenigingen te bedanken dat zij deze stap hebben gezet. Dank ook aan iedereen die zich de 
achterliggende jaren heeft ingezet om deze structuurwijziging te creëren. 

Een moment dat ook belangrijk was in het afgelopen jaar was de wisseling van de wacht op de positie 
van beleidsadviseur. Frank van Putten besloot helaas te vertrekken, maar gelukkig kregen we veel 
goede sollicitaties binnen toen de vacature werd opengesteld en konden we voorzien in de benoeming 
van Niek Bakker. Inmiddels is hij helemaal ingeburgerd en heeft hij al veel werk voor de organisatie 
verzet. 

Als SGP-jongeren nemen we besluiten op basis van onze beleidsnota. Het is altijd ingewikkeld om zo’n 
beleidsnota levend te houden. Afgelopen jaar heb ik me daarvoor ingezet. We proberen besluiten en 
jaarplannen te enten op de lange termijn visie die we schetsen in de beleidsnota. 

We zien er naar uit om de komende jaren verder te werken aan een duurzame professionele organisatie 
met een helder christelijk politiek geluid. Christelijke politiek heeft toekomst, maar we mogen en 
hoeven het niet van onze inzet te verwachten. Want: ‘de Heere regeert’. Dat is het perspectief, ook in 
2015. 

 Secretaris - Janneline van Westreenen

Met het schrijven van dit jaarverslag vervul ik al weer bijna een jaar de functie als secretaris binnen 
het bestuur van de SGP-jongeren. Een jaar met veel nieuwe bezigheden, nieuwe contacten en nieuwe 
inzichten. Tot nu toe vervul ik deze functie met veel plezier en bevalt het me prima om deel uit te 
mogen maken van deze enthousiaste politieke jongerenorganisatie. 

Als secretaris ben ik hoofdzakelijk achter de schermen bezig geweest. Het voorbereiden en 
organiseren van alle vergaderstukken is altijd een hele klus, maar als ik kijk wat een output er 
uiteindelijk uit de vergaderingen komt, is dat zeker de moeite waard. Ook het jaarverslag SGP-
jongeren dat nu voorligt neemt de nodige tijd in beslag. Mooi om te zien wat we in het afgelopen jaar 
weer mochten bereiken. Daarnaast heb ik me beziggehouden met het updaten van de contactgegevens 
van de lokale SGPJ verenigingen, omdat op de vorige jaarvergadering bleek dat niet alle verenigingen 
mails van ons ontvingen. Goede communicatie is de basis van samenwerken, het leek me daarom 
goed om daarmee te beginnen en wat mij betreft verliep het contact afgelopen jaar prima. Wel wil 
ik iedereen oproepen om gewijzigde gegevens ook aan ons door te geven. De communicatie richting 
verenigingen zal in 2015 vooral via commissie Organisatie gaan lopen. 

Qua interne vertegenwoordiging: er zijn regelmatig contacten met de fractie en het hoofdbestuur. 
Bij evenementen als de uitslagenavond rond de gemeenteraadsverkiezingen en de partijdag ben 
ik namens SGP-jongeren aanwezig geweest. Ook vertegenwoordig ik SGP-jongeren binnen de 
strategiecommissie, een partijbreed overlegorgaan. 

Richting andere PJO’s heb ik SGP-jongeren onder meer vertegenwoordigd door het bezoeken van 
het congres van de JOVD, het participeren binnen het Christelijk Sociaal Jongeren Congres en 
verschillende informele afspraken met collega PJO-voorzitters. Daarnaast ontmoeten wij elkaar 
regelmatig bij optredens. 

Op het gebied van concrete samenwerking zijn de bovengenoemde opinieartikelen, een actie rond de 
Europese Parlementsverkiezingen met PerspectieF en het PJO-parlement de belangrijkste wapenfeiten. 
Verdergaande samenwerking met andere PJO’s is lastig. Dat signaleren niet alleen wij, maar ook de 
andere PJO’s. 

Binnen het bestuur is het afgelopen jaar veel werk verzet. Zo werd bijvoorbeeld in samenwerking 
met talloze vrijwilligers een nieuw beleidsplan opgesteld, de herstructurering doorgevoerd, een 
campagneplan voor Tweede Kamercampagnes geschreven en Kernideeën definitief herzien. Ook de 
organisatie van evenementen als de jongerendag en het najaarscongres hebben veel tijd gekost. 
Bij dit soort projecten ben ik nooit de eerst verantwoordelijke. Tegelijk is het als voorzitter wel van 
belang om betrokken te zijn bij dit soort belangrijke processen en evenementen, zeker ten aanzien 
van de inhoud. Daarbij heb ik ook gezien dat ik met kanjers van bestuursleden samenwerk. Dat geeft 
vertrouwen voor komend jaar.

Om te zorgen dat wij als bestuur effectief functioneren, is na de laatstgehouden jaarvergadering een 
jaarplan opgesteld dat gekoppeld is aan de beleidsnota. Daarnaast is er in het najaar een politiek 
speerpuntenplan geformuleerd door de politieke bestuursleden en mij. Zodoende maken we voor 
onszelf inzichtelijk of doelen gehaald worden. 

Het afgelopen jaar is voor mij persoonlijk niet gemakkelijk geweest. Op 15 augustus 2014 haalde de 
Heere mijn zwager Niek thuis na een lange periode van ziekte. In de periode augustus tot en met 
begin oktober heb ik daardoor minder tijd aan SGP-jongeren besteed. Allereerst wil ik daarom mijn 
medebestuursleden – in het bijzonder Martin Holleman en Harm Jan Polinder – bedanken voor het 
overnemen van een aantal taken in die periode. 

Een gebeurtenis als deze wijst er ook op dat ons leven uiteindelijk een hoger doel moet dienen. 
Wat zou het immers uitmaken als we de hele wereld zouden gewinnen en schade zouden lijden aan 
onze ziel (Mar. 8:36)? Ik hoop uiteraard van harte op jullie steun en inzet voor SGP-jongeren in het 
komende jaar, maar vergeet alsjeblieft nooit dat ook politiek iets van voorbijgaande aard is. 

Tegelijk wil ik God ook danken voor alles wat Hij SGP-jongeren en mij persoonlijk gaf in 2014. 
Terugkijkend heeft Hij ons ook afgelopen jaar weer rijk gezegend. 

Tot slot: bij het afleggen van verantwoording blijven altijd dingen liggen – terwijl andere misschien 
veel te uitgebreid besproken zijn. Vragen over het algemene beleid van SGP-jongeren of mijn 
functioneren als voorzitter beantwoord ik daarom graag tijdens de jaarvergadering. 

 Vicevoorzitter - Harm Jan Polinder

Het jaar 2014 is ten einde gekomen. Het passeren van de jaargrens is altijd een bijzonder moment, 
het is een moment om terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt. Er is veel reden om dankbaar te 
zijn. Achter en voor de schermen is er veel werk verzet. Als vicevoorzitter heb ik het afgelopen jaar met 
plezier leiding gegeven aan de interne organisatie. Vaak heb ik mij verwonderd over de vele uren vrije 
tijd die onze vrijwilligers investeren in SGP-jongeren. Het is dan ook terecht om in dit jaarverslag al 
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succesvol. Het concept wordt binnenkort geëvalueerd. Daarnaast is er een aantal series geschreven. 
Ondanks de interessante onderwerpen worden deze series over het algemeen niet zo veel gelezen. In 
overleg met commissie Communicatie zal er in de toekomst gekeken worden hoe inhoudelijk thema’s op de 
site terug kunnen komen. Bovendien zullen andere media benaderd worden om af en toe een artikel van 
SGP-jongeren te plaatsen. Als het gaat om de reguliere statements is hier goed werk verricht. Bovendien 
worden op vaste momenten bijdragen geleverd aan Zicht, De Banier en In Contact.

Het bestuur heeft afgelopen jaar ook gezien dat de commissie vrij constant bemand zijn. Dit is goed 
voor de continuïteit van het Politiek Platform. We hopen dat de vrijwilligers zich blijven inzetten om 
deze continuïteit te waarborgen. De commissies Binnenland en Onderwijs hebben ondertussen een 
nieuwe voorzitter.

 Beleidsadviseur - Niek Bakker

Het afgelopen jaar heeft er een wijziging plaatsgevonden op de post van beleidsadviseur. Tot 1 
september werd deze functie vervuld door Frank van Putten. Bij hem kwam er ongedacht een nieuwe 
uitdaging op zijn pad, waardoor hij vertrok bij SGP-jongeren. Sinds 1 oktober ben ik als vervanger van 
Frank gekomen. Frank heeft mij het één en ander verteld over zijn werkzaamheden. 

Een hoogtepunt van dit jaar was bijvoorbeeld de Jongerendag. Frank heeft als beleidsadviseur hier 
een bijdrage aan geleverd. Daarnaast werd de eerste helft van het afgelopen jaar in beslag genomen 
door de campagnes voor zowel de gemeente als voor de Europese verkiezingen. Frank heeft, in 
samenwerking met de CU, hier mede invulling aan gegeven. 

Een belangrijk onderwerp van het afgelopen jaar was de herstructurering. De beleidsadviseur is nauw 
betrokken geweest bij dit traject. De omslag van lokale verenigingen naar plaatselijke commissies is 
afgelopen november geaccordeerd door de verenigingen. In de commissie Herstructurering, die dit 
heeft voorbereid, heeft Frank zitting gehad. 

Dit jaar verscheen de nieuwe beleidsnota 2014-2018 onder de titel Solide, Gedreven, Present. Hierin 
werden de plannen gepresenteerd voor de komende jaren. Het geeft weer hoe SGP-jongeren wil 
functioneren: vanuit een sterke organisatie op een professionele manier jongeren motiveren, leden 
vormen en toerusten en hun belangen behartigen.

Het afgelopen jaar zijn er ook verschillende vormende activiteiten geweest. Deze activiteiten vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de beleidsadviseur. Frank heeft in deze hoedanigheid, samen met 
het Deputaatschap voor Israël (GG) en Driestar Educatief, de masterclass over Israël opgezet. We 
mogen zeker spreken van een zeer geslaagde masterclass, waar zelfs meer belangstelling voor was dan 
er plekken waren. In december is de laatste avond geweest. Frank heeft als vrijwilliger deze activiteit 
nog afgerond, waar we hem zeer dankbaar voor zijn.

In de maanden november en december is er tevens een masterclass Medische Ethiek geweest. Deze 
was iets kleinschaliger opgezet dan de masterclass voor Israël (3 i.p.v. 5 avonden), maar niet minder 
geslaagd. De deelnemers gaven aan dat het een leerzame en verrijkende masterclass geweest is. 

Naast deze wat grotere projecten hebben we ook dit jaar veel verenigingen en scholen bezocht voor 
allerlei activiteiten. Het zijn waardevolle activiteiten die we niet allemaal uitgebreid kunnen noemen 
in dit verslag, maar die zeker waardevol zijn en getuigen van een actieve en betrokken achterban. 
We hopen dat dit in 2015 gecontinueerd wordt.

In het afgelopen jaar zijn we als bestuur begonnen met het werken met actieplanningen. Per actie/
evenement maak ik een actieplanning en bewaak ik de uitvoering hiervan. Hierdoor kunnen we acties 
en evenementen gestructureerder opzetten, bemannen en uitvoeren. 

Tot slot heb ik een bijdrage geleverd aan de organisatie van het najaarscongres en leiding gegeven 
aan een masterclass Medische Ethiek. Vanuit mijn achtergrond als verpleegkundige, activiteiten 
waar ik mijn enthousiasme zeker in kwijt kon. Maar wat ik hierin vooral mooi vond waren de goede 
gesprekken en discussies die plaatsvonden. Ik hoop en bid dat dat de SGP-jongeren ook in 2015 mag 
kenmerken, dat we in de samenleving onze stem zullen laten horen op grond van de Bijbel, en dat 
alles in afhankelijkheid en met zegen van God.

 Voorzitter en Secretaris Politiek Platform - Martin Holleman en Maarten den Dekker

2014 was voor het Politiek Platform een bruisend jaar. Enkele grote projecten zijn afgerond en 
nieuwe gestart. Van deze projecten wordt hieronder een beknopte samenvatting gegeven. Niet alleen 
inhoudelijk maar ook qua opbouw is het Politiek Platform aan veranderingen onderhevig. Zo is de 
eerste geheel zelfstandige werkgroep Zorg van start gegaan. Een mooie manier om inhoudelijk sterke 
leden met beperkte ruimte in de agenda bij SGP-jongeren te betrekken. Daarnaast is de taakverdeling 
tussen de voorzitter en secretaris van het Politiek Platform herverdeeld. Gestreefd is naar meer 
gelijkwaardigheid en specialisatie. 

In de jaarvergadering is Kernideeën 2.0 aangenomen door de leden. Hierbij is in grote lijnen 
aansluiting gezocht bij de eerste versie. De meest belangrijke veranderingen betreffen de toevoeging 
van het thema duurzaamheid, de nadruk op Bijbels genormeerde politiek en het loslaten van 
het beroep op het conservatisme. Dit laatste neemt overigens niet weg dat SGP-jongeren veel 
gemeenschappelijke waarden heeft met het conservatisme. 

Het politiek inhoudelijke van Kernideeën is verder geconcretiseerd in de ABC-standpunten. Vanwege 
het concrete karakter zijn zij aan de tijd onderhevig en waren nodig aan vervanging toe. Met name 
wat betreft buitenlands beleid en duurzaamheid zijn enkele thema’s verwijderd, toegevoegd en 
herschreven. Alle ABC-standpunten zijn nu dus up-to-date. Overigens zijn dit dynamische documenten 
die ook komend jaar wellicht hier en daar veranderd zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
politiek inhoudelijke standpunten die voortkomen uit verdiepingsprojecten van de diverse commissies 
en de werkgroep. 

Een van de hoogtepunten voor commissieleden van het Politiek Platform was het eerste PJO-
parlement. Vanuit alle commissies is veel input en mankracht geleverd. Dit heeft uiteindelijk tot 
resultaat gehad dat we tot winnaar zijn uitgeroepen door de jury. Ook in de zomerperiode is er vanuit 
diverse politieke commissies samengewerkt met andere PJO’s. Het doel om een gemeenschappelijke 
begroting te schrijven is helaas mislukt. 

In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de Tweede Kamerfractie en het Politiek Platform 
geïntensiveerd. Er is nauwere samenwerking met beleidsmedewerkers en we hebben met een aantal 
vrijwilligers de Johan de Witt-lezing voor Kees van der Staaij mogen schrijven. 

De voorzitter van het Politiek Platform heeft het afgelopen jaar een aantal keer in de media opgetreden. 
Denk hierbij o.a. aan het meedoen aan het Jonge Denkerspanel op BNR Nieuwsradio, het schrijven van 
een aantal columns voor CIP.nl en diverse opinieartikelen met Jan-Willem Kranendonk. Daarnaast heeft 
de voorzitter dit jaar voor het eerst ervaring opgedaan met het leiden van avonden. Gedacht kan worden 
aan het najaarscongres en de oprichtingsavond van commissie Werkendam. 

Als het gaat om de schrijfsels van het Politiek Platform heeft de Politiek Secretaris een aantal nieuwe 
concepten ingevoerd. De ‘Blik op de week’ is na een aantal maanden gesneuveld doordat er onvoldoende 
auteurs geïnteresseerd waren. De ‘Van de bestuurstafel’ draait ondertussen al enkele maanden en lijkt 

jaarverslag 2014 



32 | sgp»jongeren jaarverslag 2014 | 33

Commissies

 Organisatie - Wilhelm Doeleman

De commissie organisatie heeft als doel om de standpunten en visie van de SGP-jongeren vormend 
uit te dragen. In 2014 heeft de commissie Organisatie vooral haar bijdrage geleverd aan de nieuwe 
structuurwijziging en de organisatie van de jongerendag. 

De commissie Organisatie was het afgelopen jaar bij verschillende activiteiten betrokken. Zo werd 
op 10 mei de jaarvergadering georganiseerd op de Driestar in Gouda, met daarna een sportactiviteit. 
Op de jaarvergadering werden een aantal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en de verenigingen 
stemden in met een verdere uitwerking van de nieuwe structuur. Op 16 en 17 mei nam een delegatie 
van vrijwilligers deel aan het zogenaamde PJO-parlement met 7 andere jongerenorganisaties. De 
commissie Organisatie was mede-initiatiefnemer voor dit evenement. Op 6 en 7 november werd het 
najaarscongres georganiseerd met als thema ‘zorg’, als hoofdgast was minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport Edith Schippers aanwezig. Een ander hoogtepunt was de instemming van lokale 
verenigingen op het voorstel voor de nieuwe structuur. Een aantal commissieleden nam actief deel in 
verschillende commissies zoals: SGP-jongerendag 2014, SGPJ café, gemeenteraadsverkiezingen 2014 
en ledenwerving. 

In het afgelopen jaar is er door de lokale verenigingen mandaat gegeven om de nieuwe structuur tot 
een definitieve uitwerking te brengen. De commissie herstructurering is druk bezig geweest met de 
uitwerking van de nieuwe plannen, daarin participeerde de commissie Organisatie actief. Uiteindelijk 
is er met de plannen ingestemd en zal de commissie Organisatie in 2015 voor de praktische 
uitwerking zorgen. Aankomend jaar zullen de adviseurs van verenigingen zich hiervoor actief inzetten, 
dit zal in nauwe samenwerking plaatsvinden met de lokale commissies. Om dit project maximale 
aandacht te geven is er afgelopen jaar voor gekozen om een vicevoorzitter te benoemen. Deze geeft 
leiding aan de adviseurs en staat in contact met lokale commissies. 

Door verschillende verenigingen werden mooie avonden neergezet met diverse onderwerpen. We zagen 
daarnaast ook dat er een nieuwe lokale commissie werd opgericht in Werkendam. Ook zijn er lokale 
besturen die afgelopen jaar keken naar een doorstart om een nieuw elan binnen hun vereniging te 
brengen, dit resulteerde in mooie plannen en avonden!

Onze commissie heeft Teus Jan van Ekeren mogen verwelkomen als nieuwe lid. Commissie Organisatie 
vergaderde afgelopen jaar 6 keer, namelijk op 12 februari, 5 maart , 16 april, 12 juni, 16 oktober, 16 
december.

 Leden & Relaties - Paula Schot
 
In 2014 zijn er veel wisselingen geweest wat betreft deze commissies. Het stokje van Tineke Morren 
werd aan mij overgedragen, Martijn van den Berge nam afscheid als voorzitter Relaties en werd 
opgevolgd door Daniel Verheij. Paul van der Have is verwelkomd als nieuwe beurzenmanager in de 
commissie Ledenwerving. Verder zijn er ook binnen commissie Relaties diverse wisselingen geweest. 
De commissie ledenwerving is helaas niet aangevuld, waardoor de laatste maanden van 2014 ook veel 
is ingezet op het vinden van nieuwe vrijwilligers voor deze commissie. 

Er zijn verschillende ledenwerfmogelijkheden geweest afgelopen jaar. Zo zijn we aanwezig geweest 
bij de HHJO-dag 16-, de HHJO-dag 16+, de jongerendag van de JBGG 16+ en we hebben natuurlijk de 
Wegwijs gehad wat voor ledenwerving altijd een groot succes is. We hebben weer ruim 400 nieuwe 
leden mogen verwelkomen. De stand was goed ingericht, er waren voldoende enthousiaste vrijwilligers 
en met elkaar hebben we weer iets moois neergezet!
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Evenementen
Het afgelopen jaar is er voor veel evenementen veel gedaan aan communicatie. De jongerendag, de 
Wegwijsbeurs, het najaarscongres en vele lokale avonden (bijvoorbeeld de eerste debatavond van SGP-
jongeren Werkendam). Daarnaast voor de masterclasses die werden aangeboden. Ook na evenementen 
werd er vaak nog wat gepubliceerd, zoals foto’s, verslagen en filmpjes.
Op 5 december is er een publieksactie geweest om aandacht te vragen voor het gezin. In die periode 
van het jaar is er veel aandacht en tijd voor het gezin. Op station Amersfoort is er een flyer en een 
klein presentje uitgedeeld met de oproep om het hele jaar aandacht te geven aan het gezin.
 
Commissie
De commissie is goed bezet, er zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd. De beursmanager is ‘verhuist’ 
naar Leden & Relaties. We namen afscheid van Jos Heikoop, Bert Flier en Gerwin de Vos. Kees 
Vreeken en Rianne Barth zijn als tekstschrijver aan de commissie toegevoegd en Jos van de Breevaart 
als websitemanager en Dirk-Jan Drost voor ondersteunend websitebeheer. Op het gebied van elke 
communicatie-expertise is de commissie voorzien!

De commissie vergaderde op 14 januari, 15 april, 23 juni, 1 oktober en 18 november. 

 In Contact - Niels van Leeuwen

Het eerste In Contact nummer van 2014 had als thema ‘Veiligheid’, gerelateerd aan het thema van 
de SGP-jongerendag. Het hoogtepunt van het blad was het interview met minister Opstelten, van 
Veiligheid en Justitie. Daarnaast kwamen verschillende mensen aan het woord die dagelijks in 
aanraking komen met veiligheid. 

In het tweede nummer werd het thema ‘Kunst’ aan de kaak gesteld. Oud-hoofdredacteur Leendert 
van Beek nam na dit nummer afscheid van de redactie. In dit nummer hadden we een interessant 
interview met Jet Bussemaker en Martin Bosma. Daarnaast namen we een kijkje in het Rijksmuseum 
en vertelde Gerwin Boswijk wat zijn werk als HR-adviseur inhoudt. 

Het derde nummer handelde over allerlei vraagstukken en wetenswaardigheden over de ‘Natuur’. 
Natuurgeweld, klimaatverandering, natuurbeheer en Greenpeace: deze en meer onderwerpen kwamen 
aan de orde. Ook was er een dubbelinterview met Leendert en de nieuwe hoofdredacteur, Niels van 
Leeuwen. 

‘Onderwijs’: dat was het thema van de laatste In Contact van 2014. In dit interessante nummer gaven 
we onder andere het woord aan MBO Raad voorzitter Jan van Zijl. We zaten om de tafel met Madeleine 
van Toorenburg van het CDA en de commissie Onderwijs zocht uit wat er allemaal veranderde aan de 
studiefinanciering.

De commissie heeft in 2014 vier keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 3 februari, 2 
juni, 6 oktober en 1 december. In de redactie zijn ook dit jaar weer de nodige veranderingen geweest: 
Louis Seesing verliet als nestor onze commissie, en ook Josephyne Rebel nam afscheid. Daarnaast 
namen we afscheid van hoofdredacteur Leendert van Beek en beeldredacteur Cees van der Wal. 
Daarvoor in de plaats mochten we ook weer nieuwe redacteuren verwelkomen: Niels van Leeuwen als 
hoofdredacteur, Jan de Rooij als beeldredacteur en Hannah Neele en Martijn Stouten als redacteuren. 
Cornel nam de plaats van Louis als eindredacteur in. 

We hopen in 2015 weer vier mooie nummers van In Contact te gaan creëren!

Ook de jongerendag was wat betreft ledenwerving een succes. Niet alleen op de dag zelf, maar ook 
daarna zijn er leden geworven door hen op te bellen en enthousiast te maken voor een lidmaatschap. 
Verder zijn er in het eerste half jaar nog een aantal KLIK-belavonden geweest en is er een avond 
belegd om leden te helpen herinneren om te betalen. 

Wat betreft ledenbinding is er een nieuw concept bedacht, uitgewerkt en geconcretiseerd zodat 
het in 2015 ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, namelijk het SGPJ-café. Ook is er een enquête 
naar onze vrijwilligers gegaan om te kijken wat zij van ons als bestuur verwachten, maar ook welke 
activiteiten men aantrekkelijk vindt om zo beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze leden 
en vrijwilligers. 

De commissie Relaties is druk geweest met verschillende projecten; sponsoring voor de jongerendag, 
het najaarscongres en de voorbereiding voor het SGPJ-café. 

De commissie Ledenwerving vergaderde onder mijn leiding op 26 mei en 30 september en heeft verder 
voornamelijk mailcontact gehad vanwege mijn verblijf in Dublin van 31 oktober tot en met 17 december. 

De commissie Relaties vergaderde op 24 april en in juni, en hield verder contact door middel van 
skype gesprekken. 

 Communicatie - Pieter Schreuder

Website
Met betrekking tot de website zijn er het afgelopen jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd. De 
homepage is interactiever gemaakt door een Youtube-player toe te voegen. Daarnaast zijn er een flink 
aantal ‘bugs’ uit de site gehaald en is de inhoud van veel pagina’s geactualiseerd. Een punt waardoor 
de site ook is verbeterd, is het aanstellen van een content manager waardoor veel content sneller 
online komt dan voorheen. 

Video
De mediabehoefte van de doelgroep verandert continu. Video is een van de populairste middelen om 
een boodschap kort en krachtig over te brengen. In het afgelopen jaar is daarop flink ingezet: een 
introductiefilmpje voor de jongerendag, een ‘dagboek-filmpje’ van Jan-Willem Kranendonk (voorzitter) 
en Frank van Putten (toenmalig beleidsadviseur), een kennismakingsfilmpje met Niek Bakker (huidige 
beleidsadviseur), etc.

Om een eenduidige uitstraling te creëren is er een vast template/format ontwikkeld wat voor alle 
video’s gebruikt kan worden. Duidelijk is dat dit communicatiemiddel veel vraagt qua tijd en inzet, 
maar ook erg effectief werkt, zeker op onze social media- en websitekanalen. 

Communicatieplan
De bouwstenen voor een communicatieplan zijn er. De doelgroepen zijn geanalyseerd en omschreven, 
de middelen zijn vastgesteld en de visie/strategie staat op papier. De drie hoofdpunten voor 2015 
zijn: optimaliseren van de website, van doelgroepenbeleid naar themabeleid en het verbeteren van de 
uniformiteit in de vormgeving. Voor het komende jaar is de uitdaging om het papierwerk om te zetten 
in een actieplanning.

Magazines
Begin dit jaar hebben CHE-studenten een onderzoek gedaan onder de lezers van de IC. De resultaten 
waren erg positief, alhoewel er ook ontwikkelpunten zijn benoemd. In het afgelopen jaar is gebleken dat 
de groei van lezers niet vanzelfsprekend is en aandacht verdient van zowel de redacties als het bestuur. 
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De samenstelling van de commissie bleef gedurende 2014 ongewijzigd en bestaat zodoende nog steeds uit 
Ardjan Boersma, Nadine van Braak, Hans van ‘t Land, Luuk van Rinsum, Jan Willem Proos en Wilco Kodde. 

De commissie vergaderde op 22 januari, 26 maart, 23 april, 21 mei, 24 september, en 3 december. De 
brainstormsessies vonden plaats op 29 september, 29 oktober en 3 december. 

 Binnenland - Mathijs Jonkers

In het jaar 2014 heeft commissie Binnenland zich in verschillende thema’s verdiept. Allereerst is het 
Nederlandse drugsbeleid tegen het licht gehouden. Aan de hand van verdiepende literatuur hebben 
we met een open blik gekeken naar andere opties dan het huidige gedoogbeleid t.o.v. drugs. In 
de vorm van een werkbezoek aan GGZ-instelling de Hoop (een verslavingshulpverleningsinstelling 
te Dordrecht) hebben we de praktijk aan het woord gelaten. Tijdens dit zeer leerzame werkbezoek 
hebben we met verschillende (ex-)verslaafden van gedachten kunnen wisselen over het Nederlandse 
drugsbeleid. Het halfjaarthema drugs is afgesloten met het organiseren van een avond met SGPJ 
Apeldoorn. We zien terug op een bijzonder geslaagde avond, waarbij Apeldoornse politici op 
het scherpst van de snede met elkaar debatteerden en een ex-verslaafde zijn indrukwekkende 
levensverhaal vertelde.

In het najaar van 2014 is de commissie gestart met een nieuw thema, namelijk de invloed van media op 
de SGP. Aan de hand van een enquête en een aantal casussen (o.a. abortusrel, achterbankje en Second 
Love) is gekeken hoe de SGP functioneert in de media. Naar aanleiding van dit onderzoek schrijven we 
momenteel een aantal adviezen op het gebied van mediabeleid voor de SGP. Daarnaast wordt er samen 
met SGPJ Barneveld een avond georganiseerd over de media invloed op de politiek. 

Naast deze halfjaarthema’s heeft de commissie deelgenomen aan een debat over EU-asielbeleid en 
een workshop georganiseerd op het partijcongres van de SGP met als thema ‘De passieve burger is een 
gevaar voor onze democratie’. 

Frank van Es is gestopt met zijn functie als voorzitter, wel blijft hij actief binnen de commissie. 
Mathijs Jonkers is sinds oktober aangetreden als voorzitter. Verder is de commissie gelijk gebleven 
met als leden Maurits Bakker, Frans Hazeleger, Lisanne den Hartog en Arie Vonk Noordegraaf. 

De commissie heeft in 2014 vergaderd op 15 januari, 4 maart, 23 maart, 3 juni, 23 september 
en 20 november.

 
 Sociaal Economische Zaken - Martijn Markus

Het jaar 2014 was voor de commissie Sociaal Economische Zaken (SEZ) wederom een jaar van grote 
veranderingen in de commissiesamenstelling. Tevens bleef de thematiek, door de aanhoudende 
economische stribbelingen, onverminderd actueel. Een jaar van uitdagingen én kansen!

De commissie heeft zich in 2014 gericht op twee specifieke thema’s. Aan het begin van het jaar is 
de commissie nog enige tijd bezig geweest met de afronding van het thema jeugdwerkloosheid, het 
thema van het tweede halfjaar van 2013. Na de afronding van dit thema heeft de commissie zich, 
naast haar overige werkzaamheden, gericht op het gebied van nivellering en belastingstelsels. 

Daarnaast zijn gedurende het jaar verschillende artikelen geschreven voor InContact en De Banier en 
er zijn verschillende statements op de website van SGP-jongeren verschenen. De onderwerpen van 
deze artikelen en statements hadden voornamelijk betrekking op (jeugd)werkloosheid, de financiële 
sector, sociale zekerheid, zorg, belastingen en medisch ethische kwesties. Daarnaast kreeg SEZ begin 
dit jaar de gelegenheid haar mening over orgaandonatie te delen op een door de Jonge Democraten 
georganiseerde avond.

 KLIK - Maarten Molenaar

Voor KLIK was 2014 een bijzonder jaar. Het tijdschrift bestond namelijk 25 jaar. Tijdens de KLIK-dag 
in Den Haag hebben we daar aandacht aan gegeven en hebben we ook de pers gehaald. Een paar 
dagen na de KLIK-dag stond er een paginagroot artikel in het Reformatorisch Dagblad. We kijken 
terug op een geslaagde jubileumviering. 

De vaste rubrieken in het blad zijn In het Licht, Kartrekkers, Standpuntig, Puzzelpagina en het Toetje. 
Eigenlijk is het toetje veranderd in een taboetje. Er worden onderwerpen besproken waar mensen 
niet snel over praten (de stoelgang) of iets waar we als SGP-Jongeren niet aan mee kunnen doen 
(verwijderen van een foetus met het syndroom van down of pesten). De meeste redacteuren vinden 
dit de leukste en moeilijkste pagina. 
Op de tweede pagina geven de commissieleden in een statement van ongeveer 80 woorden hun 
mening en visie over een actualiteit. De overige pagina’s worden gevuld met interviews met bekende 
en minder bekende Nederlanders en andere (informatieve) artikelen. 

De KLIK-dag in Den Haag was op zaterdag 16 september. Op de open monumentendag gaf Menno de 
Bruyne een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer en over het Binnenhof. Er waren dit 
jaar ruim 40 enthousiaste kinderen die zich hadden opgegeven. Het was een ontzettend gemotiveerde 
en daardoor fijne groep. We zijn onder andere in de Tweede Kamer geweest, in de Ridderzaal, het 
museum onder de ridderzaal en we hebben een wandeling door Den Haag gemaakt. Ook dit jaar werd 
de dag weer enorm gewaardeerd door zowel kinderen als ouders. Een feestelijke verrassing waren twee 
speciale taarten in verband met het 5-jarig bestaan van de KLIK-dag en het 25-jarig bestaan van de 
KLIK. 

In 2014 heeft Anne Vader afscheid genomen van de commissie. Dat is erg jammer, want zij was ook 
een eindredacteur. Eind 2014 bestond de commissie nog uit 5 personen. Maarten Molenaar is de 
hoofdredacteur en commissievoorzitter, Gerdineke van Silfhout is de eindredacteur, Albert van de Maat 
is de beeldredacteur, Hendrina van de Pol-Spanjer is de secretaris bij wie we altijd hebben vergaderd 
en Marijn Verschuure schrijft artikelen voor de KLIK. 

 Internationaal - Wilco Kodde

In de wereld speelde in 2014 teveel af om allemaal bij te houden. Oorlogen begonnen, gingen door, 
verergerden en kwamen op allerlei manieren ook dichterbij. De commissie heeft hierover verschillende 
publicaties op onder andere de website, in De Banier en In Contact geschreven. In de eerste helft 
van het jaar stonden de verkiezingen voor het Europees Parlement (mei) hoog op de agenda. In 
februari bezocht de commissie, samen met jongeren van Perspectief (CU-jongeren), het Europees 
Parlement in Straatsburg. Hier overhandigde de commissievoorzitter namens de commissie de 
vernieuwde ABC-standpunten, die voor de gelegenheid in drukvorm waren uitgegeven, aan Bas Belder, 
Europarlementariër namens CU-SGP. 

Samen met Perspectief werden vervolgens nog enkele activiteiten ondernomen ter ondersteuning van 
de campagne van de CU-SGP lijst. Onder meer in Dordrecht, waar geflyerd werd met een zelfontworpen 
flyer over de (Europese) aanpak van mensenhandel. Deze actie heeft verschillende media gehaald. 
Verder werd in de tweede helft van 2014 in drie brainstormsessies het onderwerp EU meer uitgediept 
ter voorbereiding van een publicatie die begin 2015 af moet zijn. Het doel van die publicatie is het 
schetsen van een ‘ideale’ Europese Unie, hoe het volgens SGP-jongeren dan wél zou moeten.

De functie van de voorzitter veranderde qua naam in ‘internationaal secretaris’, hetgeen inhoudt dat 
hij de officiële vertegenwoordiger van SGP-jongeren in de buitenlandse contacten is. Er werd een 
succesvol lidmaatschapsverzoek ingediend bij het Europese politieke jongerennetwerk ECPYouth, 
jongerenorganisatie van de ECPM. In 2015 zal dit lidmaatschap verder gestalte moeten krijgen.

jaarverslag 2014 



38 | sgp»jongeren jaarverslag 2014 | 39

 Onderwijs - Erik Jan Vinke

Het afgelopen jaar heeft commissie onderwijs zich vooral bezig gehouden met thema’s als cultuur, 
studiefinanciering en gezin. 

Er zijn een aantal artikelen geschreven in de In Contact over Kunst & Cultuur. Het belang van kunst 
werd benadrukt. Ook is er een artikel verschenen over het feit dat cultuur heel dichtbij mensen komt. 
Dat zelfs de muziekvereniging van jouw dorp een belangrijke rol speelt in de plaatselijke cultuur en de 
sociale cohesie. En natuurlijk zijn er een heel aantal statements gepubliceerd op de website. 

Rondom de studiefinanciering is veel te doen geweest afgelopen jaar. Door de commissie is veel 
onderzoek verricht en daarover is uitgebreid met de SGP- fractie gesproken. Dit resulteerde zelfs 
in een amendement, ingediend door de SGP Tweede Kamerfractie, dat zou regelen dat er een 
bonusregeling zou komen voor studenten die afstuderen binnen de nominale tijd. Helaas is dit niet 
door de Tweede Kamer overgenomen. Toch zijn wij blij dat we van ons hebben laten horen en dat 
bewezen is dat SGP- jongeren er wel degelijk toe doet!

We hebben afscheid genomen van onze voorzitter, Job de Visser. Via deze weg willen we hem 
nogmaals bedanken voor zijn inzet. Erik Jan Vinke is de nieuwe voorzitter. Ook Gerdineke van Silfhout 
is gestopt met het commissiewerk, ook Gerdineke bedanken we voor haar inzet. Hiervoor in de plaats 
mogen we Jolinde Blaak welkom heten in onze commissie. 

Het komende jaar wil de commissie Onderwijs zich oriënteren op de inhoud van het onderwijs, door 
mee te doen met het nationaal debat Onderwijs2032. 

De commissie vergaderde op 22 januari, 6 februari, 26 maart, 29 april, 21 oktober, 6 november, 
21 oktober en 22 december. Daarnaast zijn er een aantal skype vergaderingen geweest die niet 
genotuleerd zijn.

Naast de hoge actualiteit van de thematiek van deze commissie had SEZ in 2014 wederom te 
maken me grote personele wijzigingen. De commissie blijft kampen met een groot verloop onder de 
commissieleden. In 2014 mochten we maar liefst vier nieuwe commissieleden verwelkomen. Judith 
Golstein, Arthur Polder, Nanja Flikweert en Kees Stolk hebben zich in 2014 bij SEZ aangesloten. 
Judith moest haar functie helaas al snel neerleggen, Pim van Dijk kon het werk binnen de 
commissie niet meer combineren met zijn raadswerk en Corstiaan Verweij kon zijn commissiewerk 
niet meer combineren met zijn studies. Roland den Boef heeft, wegens gezondheidsredenen, zijn 
werkzaamheden in 2014 nog niet opgepakt. 

In 2014 heeft de commissie acht keer vergaderd. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de 
volgende data: 16 januari, 24 februari, 3 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 23 oktober en 20 
november.

 Duurzame Ontwikkeling en Landbouw - Jan Willem Bijnagte

Begin 2014 werd onze commissie versterkt met de komst van Reinder van der Spek. Met zijn komst 
zitten we op 5 leden en zijn we weer iets meer op sterkte. De overige leden zijn Abram het Lam, 
Pieter Meijers, Wietske van der Starre en Jan Willem Bijnagte

Wij zijn een commissie met een erg brede portefeuille, al komen de meeste leden uit de 
landbouwhoek. Vandaar dat ons eerste jaarthema intensieve veehouderij was. Een boeiend, maar ook 
wel zwaar onderwerp. De onontkoombare vraag is in hoeverre intensieve veehouderij aansluit bij 
Bijbelse aanwijzingen rondom het houden van dieren (voor consumptie).

Tweede Kamer fractiemedewerker Hans Maljaars heeft rondom dit onderwerp een publicatie 
geschreven. Vandaar dat we met de commissie op bezoek zijn geweest bij Elbert Dijkgraaf en Hans 
Maljaars. Mede met de daar opgedane inspiratie is er op 12 mei een debatavond georganiseerd over 
intensieve veehouderij, in de Ronddeel kippenstal te Barneveld. Hans Maljaars was hier gespreksleider. 
Er waren bijna 10 christelijke jongeren die van een intensief veehouderij bedrijf kwamen en daar mee 
werken of in de toekomst mee willen gaan werken. Een open gesprek over hoe christelijke veehouders 
zich onderscheiden van niet-christelijke collega`s was het mooie resultaat van een halfjaarplan.

Vervolgens zijn we een totaal andere kant op gegaan, naar het thema kleding. De bedoeling is dat er 
in de komende maanden nog een evenement wordt georganiseerd, maar hierover is op dit moment nog 
weinig concreets te melden. 

Op 4 november 2014 hadden we als commissie een ‘duurzaam diner’ met de Tweede Kamerfractie. Hier 
hebben we gesproken over de koers van de fractie op de groenere onderwerpen, of onderwerpen die 
groen ingekleed kunnen worden. Het meest tastbare resultaat is de ‘duurzaamheidrace’. Op deze dag 
ging een team o.l.v. Elbert Dijkgraaf in een elektrische auto de strijd aan met een team van SGP-
jongeren (van onze commissie Reinder en Jan Willem, en namens het LB Jan-Willem en Martin). Het 
doel was de Automotive Campus in Helmond, waar veel onderzoek plaats vindt naar autotechniek. 
Door verhaspeling van de spelregels is niet helemaal duidelijk geworden wie er gewonnen heeft, wel 
werd duidelijk dat de nieuwe generatie elektrische auto`s goed geschikt is om redelijke afstanden mee 
af te leggen. Wij haalden ruim 120 km puur elektrisch!

Behalve twee evenementen schreven wij als commissie dit jaar meerdere statements voor op de 
website en bijdragen voor In Contact, De Banier en Zicht.

Met genoegen constateren we dat er steeds meer vooroordelen worden weggenomen rondom 
duurzaamheid, maar er liggen nog voldoende uitdagingen om nog een jaar door te gaan!

Als commissie vergaderde we op 24 maart, 27 juni, 25 juli en 14 november. Van een aantal Skype 
vergaderingen is de datum niet meer te achterhalen. 
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HR 
 Vrijwilligers SGP-jongeren 

 Stand per 31-12-2014

Landelijk Bestuur Jan-Willem Kranendonk (voorzitter)

   Harm Jan Polinder (vicevoorzitter)

   Janneline van Westreenen (secretaris)

   Gertjan van den Berg (penningmeester)

   Wilhelm Doeleman (organisatie)

   Pieter Schreuder (communicatie)

   Martin Holleman (voorzitter Politiek Platform)

   Maarten den Dekker (secretaris Politiek Platform)

   Paula Schot (Leden & Relaties)

Politiek Platform
 Commissie Internationaal Wilco Kodde (internationaal secretaris)

   Hans van ’t Land 

   Luuk van Rinsum

   Jan Willem Proos

   Nadine van Braak- van de Munt

   Ardjan Boersma

 Commissie Binnenland Mathijs Jonkers (voorzitter)

   Arie Vonk Noordegraaf

   Maurits Bakker

   Frans Hazeleger

   Lisanne den Hartog

   Frank van Es 

 Commissie DOL Jan Willem Bijnagte (voorzitter)

   Abram het Lam

   Pieter Meijers

   Wietske van der Starre

   Reinder van der Spek

 Commissie Onderwijs Erik Jan Vinke (voorzitter)

   Hendrik Mulder

   Hans Beverloo

   Kees van den Brink

   Willeke van Deelen

   Jolinde Blaak
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 Commissie SEZ Martijn Markus (voorzitter)

   Roland den Boef

   Jonathan Schroevers

   Arie Rijneveld      

   Arthur Polder

   Nanja Flikweert

   Kees Stolk

Communicatie
 Commissie Communicatie Pieter Schreuder (voorzitter)

   Anneke Schaap    

   Bas van Ginkel

   Rob Scheurwater

   Rick Bouter

   Robbert Verleun

   Jos van de Breevaart 

   Kees Vreeken

   Dirk-Jan Drost

   Rianne Barth

 Commissie In Contact Niels van Leeuwen (voorzitter)

   Evelien Kattenberg-Altink

   Daan van Oostenbrugge

   Mathilde van Meeuwen

   Herman Meijer

   Adriaan van Beek

   Cornel van Beek

   Marienke van Lankeren 

   Jan de Rooij

   Martijn Stouten

   Hannah Neele

 Commissie KLIK Maarten Molenaar (voorzitter)

   Albert van de Maat

   Gerdineke van Silfhout

   Marijn Verschuure

   Hendrina van de Pol-Spanjer

Organisatie
 Commissie Organisatie Wilhelm Doeleman (voorzitter)

   Rick van de Waerdt

   Willem den Boer

   Teus Jan van Ekeren

   Gerard van den Broek

   Dicky Torn Broers 

   Erika Kayim    

Leden & Relaties
 Commissie Ledenwerving Paula Schot (voorzitter)

   Paul van der Have

   Anneke Schaap

 

 Commissie Relaties Reinier van Klinken

   Daniël Verheij  

Overige functies
 Overige vrijwilligers: Gerwin Boswijk (HR-adviseur)

   Simon P. Jordaan (advertentiewerver)

   Marten van Welie (incassovrijwilliger) 

   Ton Boers (fondsenwerver)

   Annette Schot (KLIK-beller)

   Pieter Reitsma (KLIK-beller) 

   Jeanine Heij (secretaresse)

   Huiberdien van Zandwijk (secretaresse)

   Rosalyn van Moorselaar (secretaresse)

Aangenomen als vrijwilliger
 De volgende vrijwilligers zijn in 2014 actief geworden voor SGP-jongeren.

 Naam Functie 
 Dirk-Jan Drost Lid Communicatie - Ondersteunend websitebeheer

 Jos van de Breevaart Lid Communicatie - Websitemanager

 Kees Vreeken Lid Communicatie - Tekstschrijver

 Rianne Barth Lid Communicatie - Tekstschrijver

 Niels van Leeuwen Lid In Contact - Hoofdredacteur

 Jan de Rooij Lid In Contact - Beeldredacteur

 Martijn Stouten Lid In Contact - Redacteur 

 Arthur Polder Lid Sociaal Economische Zaken

 Judith Golstein Lid Sociaal Economische Zaken (in 2014 ook gestopt) 

 Nanja Flikweert Lid Sociaal Economische Zaken

 Kees Stolk Lid Sociaal Economische Zaken

 William van Asselt Werkgroep Zorg

 Bernadet Bleijenberg Werkgroep Zorg

 Nienke Dannenberg Werkgroep Zorg

 Annegreth Oosse Werkgroep Zorg

 Arthur Polder Werkgroep Zorg

 Paula Schot Landelijk Bestuur - Bestuurslid Leden & Relatie

   Voorzitter Ledenwerving

 Paul van der Have Lid Ledenwerving - Beurzenmanager

 Reinder van der Spek Lid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

 Jolinde Blaak Lid Onderwijs

 Teus Jan van Ekeren Lid Organisatie - Financieel adviseur
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 Janneline van Westreenen Landelijk Bestuur - Secretaris

 Marten van Welie Incassovrijwilliger

 Niek Bakker Beleidsadviseur 

Afgetreden als vrijwilliger
 De volgende vrijwilligers zijn in 2014 gestopt bij SGP-jongeren.

 Martin de Jong Landelijk Bestuur - Voorzitter  Politiek Platform

 Corry-Anne Everse Landelijk Bestuur - Secretaris

 Tineke Morren Landelijk Bestuur - Bestuurslid  Leden & Relaties

 Jos Heikoop Lid Communicatie - Websitemanager

 Bert Flier Lid Communicatie - Grafisch ontwerper

 Gerwin de Vos Lid Communicatie - Grafisch vormgever 

 Anne Vader Lid KLIK - Eindredacteur 

 Leendert van Beek In Contact - Hoofdredacteur

 Louis Seesing In Contact - Eindredacteur

 Cees van der Wal In Contact - Beeldredacteur

 Corstiaan Verweij Lid Sociaal Economische Zaken

 Pim van Dijk Lid Sociaal Economische Zaken

 Judith Golstein Lid Sociaal Economische Zaken

 Job de Visser Lid Onderwijs - Voorzitter

 Gerdineke van Silfhout Lid Onderwijs (nog actief bij commissie KLIK) 

 Ton Boers Lid Organisatie

 Lambert Horst Lid Organisatie

 Gerwin Roseboom Lid Organisatie

 Erik Jan Vinke Lid Organisatie (nog actief in commissie Onderwijs)

 Dirk-Jan Duits KLIK-beller/Lid Leden & Relaties

 Lianne Hagoort KLIK-beller

Veranderd van functie
 De volgende vrijwilligers zijn in 2014 veranderd van functie of hebben een dubbele  

 functie binnen SGP-jongeren aanvaard. 

 Pieter Schreuder Websitemanager » Bestuurslid en voorzitter Communicatie

 Hannah Neele Lid Relaties » Redacteur In Contact

 Mathijs Jonkers Lid Binnenland » Voorzitter Binnenland 

 Frank van Es Voorzitter Binnenland » Lid Binnenland

 Erik Jan Vinke Lid Onderwijs » Voorzitter Onderwijs 

 Frank van Putten Beleidsadviseur » Algemeen vrijwilliger 

 Ledenaantallen SGP-jongeren

Aangesloten lokale verenigingen

Overzicht van aangesloten lokale verenigingen en het aantal leden van de SGP-jongeren:

 Verenigingen   31-12-2013   31-12-2014

      (< dan 28)   (< dan 28)

1. Alblasserwaard (commissie)     (-) -

2.  Apeldoorn   (10) 10   (10) 10

3.  Barendrecht (commissie)  (-) -   Geroyeerd

4. Barneveld (commissie)  (-) -    (-) -

5.  Borssele (commissie)  (-) -   Geroyeerd

6.  Capelle a/d IJssel   (26) 26   Geroyeerd

7. Ede    (25) 50*   (9) 54

8. Elburg    (21) 21   Geroyeerd

9. Elspeet-Vierhouten  (22) 36   (30) 54

10. Flakkee    (33) 46*   (28) 38

11. Goedereede   (9) 42   (15) 58

12. Harderwijk-Ermelo-Putten  (5) 5   Opgeheven

13 Hoeksche Waard   (60) 166   Geroyeerd

14. Kampen    (20) 22*   (-) -

15. Leerdam    (15) 42*   (10) 50

16. Neder-Betuwe (commissie)  (-) -   Geroyeerd

17. Noordoost Friesland  (37) 45*   (28) 36

18. Nunspeet   (77) 180*   (63) 146

19. Reimerswaal   (40) 45*   (41) 46

20. Rijssen    (24) 157   (20) 162  

21. Schouwen-Duiveland  (8) 8*   (13) 13

22. Sprang-Capelle   (15) 46   (14) 43

23. Staphorst   (39) 106*   (35) 105

24. Tholen    (37) 118*   (75) 102

25. Urk    (56) 64*   (33) 65

26. Vallei & Rijn (commissie)  (-) -    (-) - 

27. Vriezenveen   (9) 72*   (9) 70

28. Walcheren (commissie)  (-) -    (-) -

29.  Werkendam (commissie)      (-) -

Totaal aantal leden lokale verenigingen (588) 1.307   (433) 1052 

* Ondanks herhaald verzoek in 2013 geen opgave 

ontvangen. Wegens geen respons zijn voor deze 

verenigingen de cijfers van 2012 gebruikt.

30. Vereniging Landelijke   3921    4009 

 SGP-jongeren (betalende leden)      
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Datum aangesloten Lokale verenigingen Aantal leden Percentage  -28-jarige leden

31-12-2010 33 1.653 48

31-12-2011 30 1.517 43
31-12-2012 33 1.350 46
31-12-2013 29 1.307 45

31-12-2014 23 1.052 41

Datum InContact KLIK 5-euro leden Totaal Waarvan subsidiabel

31-12-2010 3.884 4.662 532 9.078 3.584

31-12-2011 3.453 3.854 468 7.775 3.872
31-12-2012 3.512 3.034 400 6.946 3.363
31-12-2013 3.673 2.641 332 6.646 3.572

31-12-2014 3.819 2.167 270 6.256 3.155

Overzicht aantal aangesloten lokale verenigingen en aantal (-28-jarige) leden

Overzicht ledenaantallen SGP-jongeren

financieel
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Financieel jaarverslag vereniging SGP-jongeren

Hierbij vindt u het rapport betreffende de jaarrekening over het jaar 2014 van
de vereniging SGP-jongeren, statutair gevestigd te Rotterdam.
Achtereenvolgens zijn in dit rapport de volgende stukken opgenomen.
+

-         Toelichting op de jaarcijfers 2014

-         Balans per 31 december 2014

-         Staat van Baten en Lasten 2014

-         Grondslagen

-         Specificatie van de Balans

-         Controleverklaring

-         Bijlagen:

o       Specificatie van Staat van Baten en Lasten 2014 per commissie

o       Begroting 2015

o       Begroting 2015 per commissie
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Toelichting op de jaarcijfers

Algemeen

Statutaire doelstelling

Volgens artikel 4 van de statuten heeft de vereniging tot doel het bevorderen van de studie 
der politieke en maatschappelijke vraagstukken in nationaal en internationaal verband, daarbij 
uitgaande van de beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij.

Bestuur
Op 31 december 2014 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen:

Bestuur:
Jan-Willem Kranendonk, voorzitter
Harm-Jan Polinder, vice-voorzitter
Janneline van Westreenen, secretaris
Gertjan van den Berg, penningmeester
Paula Schot, bestuurslid leden & relaties
Martin Holleman, voorzitter politiek
Maarten den Dekker, secretaris politiek
Wilhelm Doeleman, bestuurslid organisatie
Pieter Schreuder, bestuurslid communicatie

Uitkomsten 2014

Zonder moedeloos te willen zijn, ook het afgelopen jaar heeft zich helaas weer gekenmerkt door dalende 
ledenaantallen. Ondanks de inzet die er is geweest (o.a. door een volledig jaar inzet van de commissie
leden & relaties), heeft dit het tij van afnemende ledenaantallen nog niet kunnen keren.
Als bestuur denken we dat door de herstructurering een nieuwe impuls gegeven kan worden aan het
ledenaantal. Ook door het verder uitbreiden van de activiteiten van de commissie leden & relaties, doen wij
onze best om het aantal leden te laten toenemen. Immers, leden zijn het waar wij als organisatie door en voor
bestaan.

Het resultaat over 2014 is ronduit positief te noemen. Dit heeft, zonder volledig te zijn een aantal redenen.
Allereerst hebben we het afgelopen jaar, dankzij de inzet van de advertentiewerver, het dubbele aan inkomsten
weten binnen te halen ten opzichte van de begroting.
Daarnaast heeft de commissie organisatie een geweldige jongerendag weten neer te zetten, waarbij er met hulp
van sponsoren binnen het budget is gewerkt, en er zelfs nog een kleine € 2.000,- over is gebleven.
Ook heeft de afrekening over het subsidiejaar 2013 ons bepaald geen windeieren gelegd; andere jongeren-
organisaties hebben ook moeite om leden te binden en te behouden, waardoor wij nog ruim € 12.000,- extra
aan subsidie hebben ontvangen.
Uiteindelijk is er met het positieve resultaat gewerkt naar een financieel gezonde organisatie, waarmee we de
komende jaren actief kunnen zijn en blijven voor jongeren

Hieronder is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van de baten en lasten van de SGP-
jongeren over de jaren 2003 t/m 2014. Uit dit overzicht blijkt dat er in de periode 2002 t/m 2009 sprake is
van een sterke stijging van de inkomsten, met een dipje in 2007. De subsidieinkomsten in de jaren 2006
en 2007 tonen als gevolg de gerechtelijke procedure een vreemd beeld. De daling van de
inkomsten in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere subsidie en een lagere 
partijbijdrage in verband met het begrotingsoverschot. De verdere daling in 2011 heeft te maken
met lagere contributies, giften, geen inkomsten vanuit de jongerendag en lagere advertentie-
inkomsten vanwege de teruggang in het aantal nummers van In Contact. De belangrijkste

daling in 2011 wordt echter veroorzaakt door lagere subsidie-inkomsten, ongeveer € 35.000
minder dan in 2010. De daling van 2012 wordt veroorzaakt door een negatieve afrekening over 2010 en 
2011; dit komt door stijgende ledenaantallen bij andere PJO's (meer mensen eten uit dezelfde ruif van
subsidie) en door een daling van de totale subsidiepot. De daling van de inkomsten in 2013 onstaan met
name door het achterblijven van de advertentie-inkomsten en de ontvangen giften.
De uitgaven zijn in de jaren 2002 - 2004 toegenomen en we zien in de jaren 2005 tot en met 2007 
een redelijk stabiel uitgavenpatroon. In de jaren 2008 en 2009 zijn de uitgaven weer  hoger.
Dit is het gevolg van het feit dat we toen ons jubileum hebben gevierd.
De daling van de uitgaven in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de
bestuurs- en commissiekosten, onder andere ten gevolge van een lagere kilometervergoeding. 
De grote afname in 2011 wordt veroorzaakt door de al genoemde lagere personeelskosten, 
het feit dat er geen verkiezingscampagne behoefde te worden gevoerd, de teruggang in het aantal
nummers van In Contact en KLIK en de omstandigheid dat er in 2011 geen kosten zijn gemaakt voor
een regiotour. De stijging van de kosten in 2012 is ontstaan door de hoger uitgevallen personeelskosten,
de hoger uitgevallen kosten voor de jongerendag, de hoger uitgevallen kosten voor de bestuursleden
(declaratie kilometers e.d.) en de niet begrootte kosten voor de tweede kamerverkiezingen.
In 2013 zijn de lasten behoorlijk gedaald. Grootste daler zijn de druk- en opmaakkosten van de bladen.
De oorzaak van het resultaat 2014 staat hierboven beschreven.

Overzicht van baten en lasten SGP-jongeren van 2003 t/m 2014

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Subsidie Ministerie van Binnenl. Zaken 223.968 193.585 219.057 -7.688 349.331 144.869
Bijdrage SGP (subs. + mut. reserve) 79.568  108.298 32.698 243.561 -140.317 90.223
Overige inkomsten 68.999 71.297 70.595 86.377 106.212 100.767

372.535 264.882 322.350 322.250 315.226 335.859

Lasten 372.535  373.180 322.350 322.250 315.226 335.859

Stand Reserve bij de partij 68.760    19.422    28.989  14.363 315.226 18.044

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Subsidie Ministerie van Binnenl. Zaken 167.794 161.203 127.787 90.999 109.971 113.826
Bijdrage SGP (subs. + mut. reserve) 86.263 49.264 23.987 41.420 -1.500 0
Overige inkomsten 107.806 134.842 95.011 106.136 75.561 98.655
Uitkering opgebouwde reserve 57.710 0 0
Algemene reserve SGPJ 6.319 -6.319

368.182 338.990 246.785 296.265 184.032 212.481

Lasten 386.182 338.990 246.785 264.311 174.186 190.623

Stand Reserve bij de partij 0 24.639 57.710
Toevoeging Overige Reserve SGPJ 31.954 9.846 21.857

Ledenaantallen en subsidie
De subsidiemiddelen zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal betalende leden in de leeftijd tot 
en met 27 jaar dat aangesloten is bij de Vereniging Landelijke SGP-jongeren (VLSJ). Op de peildatum 
1 januari 2014 stonden er 3.583 leden ingeschreven die meetellen voor de subsidieregeling. Over het jaar 2013
lag dit aantal op 3.531 (2012: 3.284 / 2011: 3.627 / 2010: 3.957 / 2009: 4.165 / 2008: 4.176).
Op 31 december 2014 hadden 409 leden nog niet betaald (31 december 2013: 294 / 31 december 2012: 217
 / 31 december 2011: 180).
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Giften
Gedurende het boekjaar 2014 zijn er geen giften ontvangen groter dan € 4.500,- en ook geen anonieme
giften groter dan € 1.000,-.

Schulden
Gedurende het boekjaar 2014 zijn er geen schulden aangegaan groter dan € 25.000,-.

Begroting 2015
In de begroting 2015 is qua activiteiten en de uitgaven daarvan de lijn van de afgelopen jaren doorgezet. 
Wel moet rekening worden gehouden met een lagere subsidie. Deze is opgevangen doordat diverse
posten qua kosten mee blijken te vallen en door sterk in te zetten op ledenwerving en sponsoring.
Ook is er in de begroting alvast geanticipeerd op de situatie dat de lokale verenigingen een lokale commissie
worden. Het bestuur heeft geld vrijgemaakt (in ieder geval de eerste 2 jaar) om de lokale commissies
tegemoet te komen in het wegvallen van hun ledeninkomsten. Zoals uit het resultaat over 2014 en het vermogen
per 31 december 2014 blijkt, hebben we hier voldoende ruimte voor.

Het jaar 2014 is weer geschiedenis geworden, het jaar 2015 is inmiddels een maand 'oud'. Een maand waarin
de nodige zorgen, onrust, verdriet alweer zijn gepasseerd.
Voor ons als SGP-jongeren ligt er een jaar van de nodige veranderingen voor de boeg. Veranderingen die ook 
financieel de nodige gevolgen zullen hebben. Met de begroting zoals die nu voorligt, en op basis van het resultaat
van de afgelopen 2 á 3 jaar, zien wij die als bestuur met vertrouwen tegemoet. En wij hopen, jullie ook!

Hoevelaken, februari 2015

JAARREKENING 2014

EN

BEGROTING 2015
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SGP-jongeren
BALANS PER 31 DECEMBER 2014

in euro's, na resultaatbestemming

31 dec 2014 31 dec 2013

ACTIVA

Inventaris en automatisering 0 919

Voorraden 5.507 6.256

Vorderingen
Nog te ontvangen subsidie Binnenlandse Zaken 17.363 20.705
Overige vorderingen en overlopende activa 8.207 6.310
Rekening-courant SGP 54.434 46.902
Rekening-courant WI 0 0

Liquide middelen 3.453 3.873

88.964 84.965

PASSIVA

  
Kapitaal 8.977 8.977
Algemene reserve 63.657 41.800

72.634 50.777

Voorzieningen
Voorzieningen grootschalige activiteiten 0 17.000

Kortlopende schulden
Rekening-courant WI 1.211 661
Rekening-courant VLSJ 1.299 435
Overige schulden en overlopende passiva 13.820 16.093

88.964 84.965

SGP-jongeren
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Totaal

in euro's
Begroting Uitkomst Uitkomst 

2014 2014 2013
BATEN

Contributies 32.975 31.267 32.503
Giften/collecten 11.450 22.655 11.727
Lidmaatschappen 500 665 395
Abonnementen 18.500 18.222 18.811
Advertenties 10.000 20.035 8.019
Verkoop PR-materiaal 250 2.224 165
Standverhuur 500 0 0
Sponsoring 10.250 2.330 0
Boeken, brochures en lesbrieven 25 0 23
Subsidie Binnenlandse zaken 102.000 101.693 103.522
Afrekening BZA vorig boekjaar -4.831 12.133 6.449
Bijdrage SGP 0 0 -1.500
Overige opbrengsten 2.250 1.258 3.917

TOTAAL BATEN 183.869 212.481 184.032

LASTEN

Personeel
Salaris 32.250 34.041 33.394
Salarisadministratie 600 189 234
Vrijwilligers 0 0 95
Overige personeelskosten 4.500 1.509 913
Pool SGP-bureau 26.232 26.232 24.720

Totaal Personeel 63.582 61.970 59.355

Het gemiddeld aantal fte is in 2014: 0,81
(2013: 0,81)

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 82 82 198
Afschrijvingskosten automatisering 205 837 913
Doorbelaste afschrijvingskosten 0 0 0

Totaal Afschrijvingskosten 287 919 1.110
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Kantoorkosten
Papier en enveloppen 1.000 214 1.614
Drukwerk 1.500 1.156 1.203
Betalingsverkeer 2.000 1.941 2.951
Overige kantoorkosten 50 0 0

Totaal Kantoorkosten 4.550 3.311 5.769

Algemeen
Vergaderkosten 4.750 2.095 2.691
Bestuurs- en commissiekosten 20.000 22.249 23.919
Advertentiekosten 100 1.987 478
Frankeer- en portikosten 5.000 3.687 3.704
Accountantskosten 3.000 3.310 2.572
Overige algemene kosten 0 4 0
Doorbelaste alg. kosten (telecomm.) 100 0 423

Totaal Algemeen 32.950 33.332 33.785

Publiciteit
Bijeenkomsten 22.750 35.373 20.607
Druk-, opmaak-, verzendkosten e.d. 43.150 46.668 42.668
Promotiemateriaal /-activiteiten 9.100 8.549 4.345
Startsubs. en bijdr. aan verenigingen 0 500 675
Info via De Banier 0 0 0
Verkiezingscampagne TK 0 0 0

Totaal Publiciteit 75.000 91.090 68.295

TOTAAL LASTEN 176.369 190.623 168.315

SALDO 7.500 21.857 15.717

Resultaatbestemming:
Toevoeging aan de Algemene Reserve -7.500 -21.857 -15.717

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene waardering
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verbonden partijen
Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen 
op een andere partij dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële
beleid van de andere partij. 

De volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon:
- Staatkundige Gereformeerde Partij
- Vereniging Landelijke SGP Jongeren (VLSJ)

Waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met 
een lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een
eventuele restwaarde. 

De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt:
Inventaris en automatisering 20% tot 33%

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De vordering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gebaseerd op de voorlopige subsidie-
vaststelling over het boekjaar minus het ontvangen voorschot. 

Voorziening Jongerendag

De voorziening Jongerendag is opgenomen ten behoeve van de jongerendag die één keer in de 
twee jaar georganiseerd wordt.
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Rekening courant SGP

Door het hoofdbestuur van de SGP zijn afspraken gemaakt over de ten opzichte van de
goedgekeurde begrotingen van de diverse geledingen niet uitgegeven bedragen, waardoor de 
bijdragen in de tekorten lager zijn dan begroot. In de jaarrekening van de SGP worden deze
overschotten afgezonderd ter nadere besteding door de besturen van de gelieerde stichtingen/
vereniging. Deze bedragen blijven gedurende vijf jaar ter beschikking van de diverse besturen. 
In 2012 is besloten om per 31 december 2012 van deze systemathiek af te stappen.

Rekening courant VLSJ

Bij de VLSJ zijn de leden van de SGP-jongeren geregistreerd. Ten behoeve van de kasstromen 
tussen de SGP-jongeren en de VLSJ is een rekening courant gevormd. 

Resultaatbepaling

Contributies
De contributies betreffen de gefactureerde en ontvangen contributies aan de leden van de SGP-jongeren en 
aan de bij de SGP-jongeren aangesloten plaatselijke studieverenigingen of afdelingen.

Abonnementen
De abonnementen betreffen de gefactureerde en ontvangen abonnementsgelden voor de abonnees 
van In Contact en KLIK. Doorgaans gaat het daarbij om personen die 28 jaar en ouder zijn.

Subsidies
Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De opbrengst bestaat uit de voorlopig vastgestelde subsidie over het boekjaar
en het verschil tussen de definitieve en voorlopige subsidievaststelling over het vorige boekjaar.

Advertentiewerving en Sponsoring
Dit betreft de opbrengsten uit hoofde van sponsoring van de activiteiten door middel van een
eenmalige bijdrage of door middel van advertenties. 

Giften
De giften betreffen de in het boekjaar ontvangen giften en overbetalingen.

SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2014 31 dec 2013
ACTIVA

Inventaris en automatisering
Aanschafwaarde 10.378 10.378
Cumulatieve afschrijvingen -9.459 -8.348
Boekwaarde per begin boekjaar 919 2.030

Investeringen 0 0
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen desinvestering 0 0
Afschrijvingen -919 -1.110
Totaal -919 -1.110

Aanschafwaarde 10.378 10.378
Cumulatieve afschrijvingen -10.378 -9.459

Boekwaarde per einde boekjaar 0 919

Voorraden
Boeken 602 932
Briefpapier en enveloppen 3.235 3.449
Brochures 0 0
Promotiemateriaal 1.670 1.876

5.507 6.256

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Subsidie boekjaar 101.693 103.522
Ontvangen voorschot 84.330 82.818

Nog te ontvangen 17.363 20.705

Overige vorderingen en overlopende activa
Contributies 2.876 670
Abonnementen 404 340
Advertenties 3.578 2.550
Portidepot 1.350 1.350
Diversen 0 1.400

Totaal overige activa 8.207 6.310
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SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2014 31 dec 2013
ACTIVA

Rekening-courant SGP
Saldo aanvang boekjaar 46.902 36.599
Mutaties ten laste van rekening-courant -109.636 -91.212

-62.735 -54.613
Afrekening subsidie 2013 resp. 2012 32.838 20.197
Subsidie 2014 resp. 2013 84.330 82.818
Bijdrage SGP 0 -1.500
Terugbetaling reserve bij de SGP 0
Bijdrage SGP uit/naar reserve 0 0

Saldo ultimo boekjaar 54.434 46.902

PASSIVA

Kapitaal
Stand per begin boekjaar 8.977 8.977
Mutatie 0 0

Stand per einde boekjaar 8.977 8.977

Algemene reserve
Stand per begin boekjaar 41.800 31.954
Mutatie 21.857 9.846

Stand per einde boekjaar 63.657 41.800

Voorziening grootschalige activiteiten
Jongerendag 0 17.000

Totaal voorziening 0 17.000

Het verloop van de voorziening jongerendag is als volgt
Stand per 1 januari 17.000 0
Bij: Dotatie ten laste van commissie Activiteiten 27.891 17.000
Af: zaal en sprekers 20.730 0
Af: PR 14.203 0
Af: minder uitgegeven dan begroot 1.751 0
Af: overig 8.207 0
Stand per 31 december 0 17.000

SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2014 31 dec 2013
PASSIVA

Rekening-courant VLSJ
Saldo aanvang boekjaar 435 435
Correctie i.v.m. afroming kapitaal 0 -1.125
Af te dragen inzake contributies VLSJ 865 1.096
Overige mutaties -1 29

Saldo ultimo boekjaar 1.299 435

Overige schulden en overlopende passiva
Loonheffing / sociale lasten / pensioenpremies 1.089 1.189
Vakantietoeslag 457 531
Saldo overuren 428 1.109
Bestuurs- en commissiekosten en bijeenkomsten 1.042 744
Kosten brochures en periodieken 0 470
Accountant 2.800 3.000
Advertenties 0 0
Startsubsidie 0 0
Diversen 8.005 9.051

Totaal overige passiva 13.820 16.094
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Geen
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Totaal

in euro's
Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst 

2014 medio 2014 2014 2013
BATEN

Commissie Algemeen 2.450 1.550 4.305 3.528
Commissie In Contact 67.875 64.000 75.936 64.233
Commissie KLIK 3.000 2.350 2.620 5.262
Politiek Bestuur 25 0 0 23
Commissie Communicatie 250 4.000 2.224 165
Commissie Leden&Relaties 10.000 500 0 0
Commissie Organisatie 3.100 4.000 13.570 2.351

TOTAAL BATEN 86.700 76.400 98.655 75.561

LASTEN
Personeel

Commissie Algemeen 63.582 63.882 61.970 59.355

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen 287 882 919 1.110

Huisvesting
Commissie Algemeen 0 0 0 0

Kantoorkosten
Commissie Algemeen 4.550 3.100 3.311 5.769

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 17.650 21.000 23.331 18.455
Commissie In Contact 1.950 1.250 1.134 1.571
Commissie KLIK 1.450 750 1.206 1.698
Politiek Bestuur 6.000 6.000 5.282 6.784
Commissie Communicatie 1.950 1.750 1.024 1.548
Commissie Verenigingen 2.000 1.750 967 892
Commissie Activiteiten 1.950 750 389 2.839

Totaal Algemene kosten 32.950 33.250 33.332 33.787

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen 500 1.000 981 2.103
Commissie In Contact 31.000 30.200 34.622 32.240
Commissie KLIK 12.150 10.275 11.859 10.416
Politiek Bestuur 750 575 438 351
Commissie Communicatie 3.100 4.000 3.864 4.007
Commissie Verenigingen 6.000 5.000 5.185 6.543
Commissie Activiteiten 21.500 19.500 34.142 18.504

Totaal Uitvoeringskosten 75.000 70.550 91.090 74.164

TOTAAL LASTEN 176.369 171.664 190.623 174.186

SALDO -89.669 -95.264 -91.969 -98.625

Subsidie Binnenlandse zaken 102.000 105.412 101.693 103.522
Afrekening BZA vorig boekjaar -4.831 -2.148 12.133 6.449
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar) 0 0 0 0
Bijdrage SGP (campagne) 0 0 0 0
Bijdrage SGP voor de jongerendag 0 0 0 0
Bijdrage SGP 0 0 0 -1.500
Terugbetaling reserve bij de SGP 0 0 0 0
Mutatie reserve bij SGP 0 0 0 0

Resteert 7.500 8.000 21.857 9.846

Algemene reserve -7.500 0 -21.857 -9.846

Saldo 0 8.000 0 0
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Algemeen

in euro's
Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst

2014 2014 2014 2013
BATEN
Vijfjesleden (€ 1,50 p.p VLSJ) 600 400 491 0
Vijfjesleden oninbaar 0 0 -120 0
Giften / collecten 600 400 347 2.403
Sponsoring 250 500 2.330 0
Opbrengst jubileumboek 0 250 0 0
Afroming kapitaal VLSJ 1.000 0 0 1.125
Rente / overige baten 0 0 1.258 0

TOTAAL BATEN 2.450 1.550 4.305 3.528

LASTEN
Personeel

Salaris 32.250 35.000 34.041 33.394
Salarisadministratie 600 150 189 234
Vrijwilligers 0 1.500 0 95
Overige personeelskosten 4.500 1.000 1.509 913
Pool SGP-bureau 26.232 26.232 26.232 24.720

Totaal Personeel 63.582 63.882 61.970 59.355

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 82 82 82 198
Afschrijvingskosten automatisering 205 800 837 913
Doorbelaste afschrijvingskosten 0 0 0 0

Totaal Afschrijvingskosten 287 882 919 1.110

Huisvesting
Huur 0 0 0 0
Servicekosten 0 0 0 0
Zakelijke lasten 0 0 0 0
Kantine 0 0 0 0

Totaal Huisvesting 0 0 0 1

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 1.000 0 214 1.614
Drukwerk 1.500 1.000 1.156 1.203
Betalingsverkeer 2.000 2.000 1.941 2.951
Overige kantoorkosten 50 100 0 0
Doorbelaste kantoorkosten 0 0 0 0

Totaal Kantoorkosten 4.550 3.100 3.311 5.769

Algemeen
Vergaderkosten 450 400 66 268
Algemene Ledenvergadering 500 0 0 0
Bestuurskosten 8.500 10.000 14.277 11.009
Advertentiekosten 100 2.500 1.987 478
Frankeer- en portikosten 5.000 5.000 3.687 3.704
Accountantskosten 3.000 3.000 3.310 2.572
Overige algemene kosten 0 0 4 0
Doorbelaste algemene kosten (telecomm.) 100 100 0 423

Totaal Algemeen 17.650 21.000 23.331 18.455

Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining 500 1.000 981 2.103
Bijeenkomsten 0 0 0 0
Verkiezingscampagne TK 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 500 1.000 981 2.103

TOTAAL LASTEN 86.569 89.864 90.512 86.793

SALDO -84.119 -88.314 -86.207 -83.265

SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie In Contact

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2014 2014 2014 2013

BATEN
Contributies 30.875 25.000 30.495 32.195
Contributies oninbaar -1.000 0 -2.278 -2.043
Giften   10.000 5.000 9.886 7.685
Abonnementen 19.000 19.000 18.074 19.309
Abonnementen oninbaar -1.000 0 -276 -931
Advertenties 10.000 15.000 20.035 8.019
Verkoop losse nummers 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 67.875 64.000 75.936 64.233

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 250 159 278
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.000 975 1.293

Totaal Algemeen 1.950 1.250 1.134 1.571

Uitvoeringskosten
Drukkosten 15.000 20.000 20.862 19.538
Opmaakkosten 4.000 100 150 225
Fotokosten 750 0 350 1.950
Verzendkosten 10.000 10.000 10.576 10.499
Doorbel. IC 2 naar andere cies 0 0 0 0
Overige kosten 1.250 100 2.684 28

Totaal Uitvoeringskosten 31.000 30.200 34.622 32.240

TOTAAL LASTEN 32.950 31.450 35.756 33.811

SALDO 34.925 32.550 40.180 30.422
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie KLIK

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2014 2014 2014 2013

BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar 500 500 1.045 535
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar 0 0 -380 -140
Abonnementen 500 500 463 494
Abonnementen oninbaar 0 0 -40 -60
Advertenties 0 0 0 0
Giften   750 100 1.532 1.641
Gastlessen 1.250 1.250 0 2.793
Inkomsten lesbrieven 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 3.000 2.350 2.620 5.262

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 250 159 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.000 500 1.047 1.430

Totaal Algemeen 1.450 750 1.206 1.698

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten 5.000 5.000 6.200 6.596
Opmaakkosten 1.500 25 10 30
Fotokosten 500 250 120 10
Verzendkosten 4.000 5.000 5.514 3.780

Overige kosten 750 0 15 0

Lesbrief:
Drukkosten   0 0 0 0
Opmaakkosten 0 0 0 0
Gastlessen 400 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 12.150 10.275 11.859 10.416

TOTAAL LASTEN 13.600 11.025 13.064 12.115

SALDO -10.600 -8.675 -10.444 -6.853

SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Politiek Bestuur

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2014 2014 2014 2013

BATEN
Schetsen en manifesten 25 0 0 23
Israëlnota 0 0 0 0
Overige opbrengsten 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 25 0 0 23

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 1.500 1.500 1.235 1.073
Bestuurs- en commissiekosten 4.500 4.500 4.047 5.711

Totaal Algemeen 6.000 6.000 5.282 6.784

Uitvoeringskosten
Summerschool 0 0 0 0
Algemene PB-activiteiten 500 500 0 338
Bijdrage CSJC 250 0 250 0
Drukkosten 0 75 188 13
Israëlnota 0 0 0 0
Info via De Banier 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 750 575 438 351

TOTAAL LASTEN 6.750 6.575 5.720 7.135

SALDO -6.725 -6.575 -5.720 -7.112
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie Communicatie

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2014 2014 2014 2013

BATEN
Verkoop promotiemateriaal 250 4.000 2.224 165

TOTAAL BATEN 250 4.000 2.224 165

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 250 159 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.500 865 1.280

Totaal Algemeen 1.950 1.750 1.024 1.548

Uitvoeringskosten

Advertentiekosten 100 0 137 294
Promotiemateriaal 1.000 2.000 2.242 963
Kosten ledenwerving 0 0 0 1.528
Kosten website 2.000 2.000 1.486 1.220

Totaal Uitvoeringskosten 3.100 4.000 3.864 4.007

TOTAAL LASTEN 5.050 5.750 4.888 5.554

SALDO -4.800 -1.750 -2.664 -5.389

SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie Leden & Relaties

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2014 2014 2014 2013

BATEN
Bijdrage relaties 10.000 500 0 0
Bijdragen verenigingen 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 10.000 500 0 0

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 500 250 159 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.500 808 624

Totaal Algemeen 2.000 1.750 967 892

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (o.a. witte vlekken) 0 0 0 0
Kadercursus 0 0 0 0
SGP-j Café 500 0 0 0
Bijdragen activiteiten sv/pk/sds 0 0 0 175
PR door Studieverenigingen 0 0 0 0
Organisatie beurzen
Stand Wegwijs 5.000 5.000 4.685 5.869
Stand Familiedagen 0 0 0 0
Promotiemateriaal 500 0 0 0
Beloning standbemanning 0 0 0 0
Startsubsidie 0 0 500 500

Totaal Uitvoeringskosten 6.000 5.000 5.185 6.543

TOTAAL LASTEN 8.000 6.750 6.152 7.435

SALDO 2.000 -6.250 -6.152 -7.435
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie Organisatie

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2014 2014 2014 2013

BATEN
Giften/collecten (m.n. collectes) 100 0 10.891 0
Bijdrage verenigingen 2.500 3.000 2.680 2.351
Sponsoring (o.a. VRCL) 0 1.000 0 0
Standverhuur 500 0 0 0

TOTAAL BATEN 3.100 4.000 13.570 2.351

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 250 159 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 500 231 2.571

Totaal Algemeen 1.950 750 389 2.839

Uitvoeringskosten

Jongerenavonden 1.000 500 450 361
(begr. 2 avonden)
PJO-event 500 0 1.045 0
2-daagscongres (gereserveerd) 1.500 2.000 6.507 1.144
(begr. 1 congres)
Heidesessie 1.000 0 0 0
Herstructurering verenigingen 0 0 0 0
Starterssubsidie 500 0 0 0
Organisatie Jongerendag
Dotatie voorziening 17.000 17.000 26.140 17.000

Totaal Uitvoeringskosten 21.500 19.500 34.142 18.504

TOTAAL LASTEN 23.450 20.250 34.532 21.344

SALDO -20.350 -16.250 -20.962 -18.993

BEGROTING 2015

financieel jaarverslag 
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SGP » jongeren
begroting 2015

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN

Commissie Algemeen 1.500 1.550 1.132 2.450 3.528
Commissie IN » Contact 67.500 64.000 55.219 67.875 64.233
Commissie KLIK 4.850 2.350 1.410 3.000 5.262
Politiek Bestuur 0 0 0 25 23
Commissie Communicatie 2.000 4.000 2.134 250 165
Commissie Leden&Relaties 0 0 0 10.000 0
Commissie Organisatie 250 4.000 3.645 3.100 2.351

TOTAAL BATEN 76.100 75.900 63.540 86.700 75.561

LASTEN
Personeel

Commissie Algemeen 58.770 63.882 35.235 63.582 59.356

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen 882 882 460 287 1.110

Huisvesting
Commissie Algemeen 0 0 0 0 0

Kantoorkosten
Commissie Algemeen 3.350 3.100 1.852 4.550 5.769

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 22.500 21.000 10.525 17.650 18.455
Commissie IN » Contact 1.650 1.250 534 1.950 1.571
Commissie KLIK 900 750 363 1.450 1.698
Politiek Bestuur 6.000 6.000 3.267 6.000 6.784
Commissie Communicatie 1.900 1.750 782 1.950 1.548
Commissie Leden&Relaties 1.900 1.750 863 2.000 892
Commissie Organisatie 1.900 750 177 1.950 2.839

Totaal Algemene kosten 36.750 33.250 16.509 32.950 33.787

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen 1.000 1.000 585 500 2.103
Commissie IN » Contact 31.200 30.200 14.978 31.000 32.240
Commissie KLIK 9.250 10.275 5.621 12.150 10.416
Politiek Bestuur 750 575 286 750 351
Commissie Communicatie 6.250 4.000 3.006 3.100 4.006
Commissie Leden&Relaties 3.000 5.000 0 6.000 6.543
Commissie Organisatie 27.500 19.500 10.445 21.500 18.504

Totaal Uitvoeringskosten 78.950 70.550 34.921 75.000 74.164

TOTAAL LASTEN 178.702 171.664 88.976 176.369 174.186

SALDO -102.602 -95.764 -25.437 -89.669 -98.626

Subsidie Binnenlandse zaken 103.500 105.412 52.706 102.000 103.522
Afrekening BZA vorige boekjaren 0 -2.148 0 -4.831 6.449
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar) 0 0 0 0 0
Bijdrage SGP (campagne) 0 0 0 0 0
Bijdrage SGP voor de jongerendag 0 0 0 0 0
Bijdrage SGP 0 0 0 0 -1.500
Mutatie reserve bij SGP 0 0 0 0 0

Saldo 898 7.500 27.269 7.500 9.845

SGP » jongeren
Begroting 2015 Algemeen

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Vijfjesleden (€ 1,50 pp VLSJ-lid) 0 400 272 600 0
Vijfjesleden oninbaar 0 0 0 0 0
Giften / collecten 500 400 203 600 2.403
Sponsoring 500 500 415 250 0
Rente / overige baten 500 250 243 0 0
Afroming kapitaal VLSJ 0 0 0 1.000 1.125

TOTAAL BATEN 1.500 1.550 1.132 2.450 3.528

LASTEN
Personeel

Salaris 37.500 35.000 20.850 32.250 33.394
Salarisadministratie 200 150 81 600 234
Vrijwilligers 2.000 1.500 1.060 0 95
Overige personeelskosten 1.000 1.000 128 4.500 913
Pool SGP-bureau 18.070 26.232 13.116 26.232 24.720

Totaal Personeel 58.770 63.882 35.235 63.582 59.356

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 82 82 41 82 198
Afschrijvingskosten automatisering 800 800 418 205 913
Doorbelaste afschrijvingskosten 0 0 0 0 0

Totaal afschrijvingskosten 882 882 460 287 1.110

Huisvesting
Huisvestingskosten 0 0 0 0 0

Totaal Huisvesting 0 0 0 0 0

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 0 0 0 1.000 1.614
Drukwerk   1.250 1.000 528 1.500 1.203
Betalingsverkeer 2.000 2.000 1.274 2.000 2.951
Overige kantoorkosten 100 100 50 50 0
Doorbelaste kantoorkosten 0 0 0 0 0

Totaal Kantoorkosten 3.350 3.100 1.852 4.550 5.769

Algemeen
Vergaderkosten 3.000 400 26 450 268
Algemene Ledenvergadering 500 0 0 500 0
Bestuurskosten 10.000 10.000 6.238 8.500 11.009
Advertentiekosten 1.000 2.500 1.954 100 478
Frankeer- en portikosten 5.000 5.000 2.303 5.000 3.704
Accountantskosten 3.000 3.000 0 3.000 2.572
Doorbel. alg. kosten 0 100 4 100 423

Totaal Algemeen 22.500 21.000 10.525 17.650 18.455

Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining 1.000 1.000 585 500 2.103
Verkiezingscampagne TK 0 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 1.000 1.000 585 500 2.103

TOTAAL LASTEN 86.502 89.864 48.656 86.569 86.793

SALDO -85.002 -88.314 -47.524 -84.119 -83.265

financieel jaarverslag 
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SGP » jongeren
Begroting 2015 Commissie IN Contact

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Contributies 27.500 25.000 23.911 30.875 32.195
Contributies oninbaar 0 0 0 -1.000 -2.043
Giften 5.000 5.000 4.474 10.000 7.685
Abonnementen 17.500 19.000 16.501 19.000 19.309
Abonnementen oninbaar 0 0 0 -1.000 -931
Advertenties 17.500 15.000 10.333 10.000 8.019
Verkoop losse nummers 0 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 67.500 64.000 55.219 67.875 64.233

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 400 250 119 450 278
Bestuurs- en commissiekosten 1.250 1.000 414 1.500 1.293

Totaal Algemeen 1.650 1.250 534 1.950 1.571

Uitvoeringskosten
Drukkosten 20.000 20.000 10.160 15.000 19.538
Opmaakkosten 100 100 50 4.000 225
Fotokosten 1.000 0 0 750 1.950
Verzendkosten 10.000 10.000 4.722 10.000 10.499
Doorbel. IC 2 naar andere cies 0 0 0 0 0
Overige kosten 100 100 46 1.250 28

Totaal Uitvoeringskosten 31.200 30.200 14.978 31.000 32.240

TOTAAL LASTEN 32.850 31.450 15.512 32.950 33.811

SALDO 34.650 32.550 39.707 34.925 30.422

SGP » jongeren
Begroting 2015 Commissie KLIK

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst 

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar 500 500 360 500 535
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar 0 0 0 0 -140
Abonnementen 500 500 385 500 494
Abonnementen oninbaar 0 0 0 0 -60
Advertenties 2.500 0 0 0 0
Giften  100 100 65 750 1.641
Gastlessen 1.250 1.250 600 1.250 2.793
Inkomsten lesbrieven 0 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 4.850 2.350 1.410 3.000 5.262

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 400 250 119 450 268
Bestuurs- en commissiekosten 500 500 243 1.000 1.430

Totaal Algemeen 900 750 363 1.450 1.698

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten 5.000 5.000 2.105 5.000 6.596
Opmaakkosten 0 25 10 1.500 30
Fotokosten 250 250 120 500 10
Verzendkosten 4.000 5.000 3.371 4.000 3.780

Overige kosten 0 0 15 750 0

Lesbrief:
Drukkosten 0 0 0 0 0
Opmaakkosten 0 0 0 0 0
Gastlessen 0 0 0 400 0

Totaal uitvoeringskosten 9.250 10.275 5.621 12.150 10.416

TOTAAL LASTEN 10.150 11.025 5.984 13.600 12.115

SALDO -5.300 -8.675 -4.573 -10.600 -6.853

financieel jaarverslag 
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SGP » jongeren
Begroting 2015 Politiek Bestuur

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Schetsen 0 0 0 25 23

TOTAAL BATEN 0 0 0 25 23

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 1.500 1.500 1.077 1.500 1.073
Bestuurs- en commissiekosten 4.500 4.500 2.190 4.500 5.711

Totaal Algemeen 6.000 6.000 3.267 6.000 6.784

Uitvoeringskosten
Algemene PB-activiteiten 500 500 250 500 338
Bijdrage CSJC 250 0 0 250 0
Drukkosten 0 75 36 0 13
Info via De Banier 0 0 0 0 0

Totaal uitvoeringskosten 750 575 286 750 351

TOTAAL LASTEN 6.750 6.575 3.553 6.750 7.135

SALDO -6.750 -6.575 -3.553 -6.725 -7.112

SGP » jongeren
Begroting 2015 Commissie Communicatie

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Verkoop promotiemateriaal 2.000 4.000 2.134 250 165

TOTAAL BATEN 2.000 4.000 2.134 250 165

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 400 250 119 450 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.500 662 1.500 1.280

Totaal Algemeen 1.900 1.750 782 1.950 1.548

Uitvoeringskosten

Advertentiekosten 250 0 0 100 294
Promotiemateriaal 2.000 2.000 1.742 1.000 963
Kosten ledenwerving 0 0 0 0 1.528
Kosten website 4.000 2.000 1.264 2.000 1.220

Totaal Uitvoeringskosten 6.250 4.000 3.006 3.100 4.006

TOTAAL LASTEN 8.150 5.750 3.788 5.050 5.554

SALDO -6.150 -1.750 -1.654 -4.800 -5.389

financieel jaarverslag 
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SGP » jongeren
Begroting 2015 Commissie Leden & Relaties

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Bijdrage relaties 0 0 0 10.000 0
Bijdragen verenigingen 0 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 0 0 0 10.000 0

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 400 250 119 500 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.500 743 1.500 624

Totaal Algemeen 1.900 1.750 863 2.000 892

Uitvoeringskosten
SGP-j Café 2.500 0 0 500 0
Bijdragen aan activiteiten sv/pk/sds 0 0 0 0 175
Organisatie beurzen
Stand Wegwijs 0 5.000 0 5.000 5.869
Stand Familiedagen 0 0 0 0 0
Onkostenvergoedingen 500 0 0 500 0
Beloning standbemanning 0 0 0 0 0
Startsubsidie 0 0 0 0 500

Totaal Uitvoeringskosten 3.000 5.000 0 6.000 6.543

TOTAAL LASTEN 4.900 6.750 863 8.000 7.435

SALDO -4.900 -6.750 -863 2.000 -7.435

SGP » jongeren
Begroting 2015 Commissie Organisatie

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst 

2015 medio 2014 t/m 30-06-14 2014 2013
BATEN
Giften / collecten (m.n. collectes) 250 0 0 100 0
Bijdrage verenigingen 0 3.000 2.680 2.500 2.351
Sponsoring (o.a. VRCL) 0 1.000 965 0 0
Standverhuur 0 0 0 500 0

TOTAAL BATEN 250 4.000 3.645 3.100 2.351

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 400 250 119 450 268
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 500 57 1.500 2.571

Totaal Algemeen 1.900 750 177 1.950 2.839

Uitvoeringskosten

Jongerenavonden 1.000 500 225 1.000 361
(begr. 2 avonden)
PJO-event 1.000 0 0 500 0
2-daagscongres 1.000 2.000 1.720 1.500 1.144
(begr. 2 congressen)
Heidesessie 0 0 0 1.000 0
Herstructurering verenigingen 7.500 0 0 0 0
Starterssubsidie 0 0 0 500 0
Organisatie Jongerendag:
Dotatie voorziening 17.000 17.000 8.500 17.000 17.000

Totaal uitvoeringskosten 27.500 19.500 10.445 21.500 18.504

TOTAAL LASTEN 29.400 20.250 10.622 23.450 21.344

SALDO -29.150 -16.250 -6.977 -20.350 -18.993

financieel jaarverslag 
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Nawoord
Ook dit jaarverslag is weer ten einde. Een jaarverslag waarin weer veel mooie, maar vooral waardevolle 
activiteiten gepresenteerd mochten worden. Maar naast SGP-jongeren hoop ik dat 2014 ook voor een 
ieder persoonlijk een gezegend jaar is geweest. Voor de een was het een mooi, voor de ander een 
moeilijk jaar. Ondanks dat hoop ik dat we met dankbaarheid terug mogen zien op alles wat God ons in 
2014 heeft gegeven. 

jaarverslag 2014 
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