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agenda 2014

Agenda jaarvergadering 2015 
Datum:   Zaterdag 9 april 2016

Locatie: Reehorst , Bennekomseweg 24, Ede

Aanvang: 09.30 uur

 

 1. Welkom door de voorzitter, Jan-Willem Kranendonk

 2. Opening door de vicevoorzitter, Harm Jan Polinder

 3. Vaststellen agenda

 4. Mededeling en ingekomen stukken

 5. Vaststellen notulen jaarvergadering 18 april 2014 (Bijlage 1*1)

 6. Jaarverslag secretaris 2015

 7. (Toelichting) financieel jaarverslag 2015

  a. Goedkeuring financieel jaarverslag 2015

  b. Begroting 2016

  c. Verslag financiële controlecommissie 2015

  d. Benoeming financiële controlecommissie 2016

 8. Voorstellen (Bijlage 2)

  a. Kandidaatstelling bestuursvacatures

  b. Indienen moties

 9. Behandelen ingediende moties (Bijlage 3)

 10. Introductie nieuwe website

 11. Afscheid vertrekkende bestuursleden

 12. Verkiezing nieuwe bestuursleden (Bijlage 4)

  a. Benoeming stembureau

  b. Voordracht

          - Penningmeester

          - Bestuurslid Leden & Relaties

  c. Advies adviescommissie

  d. Stemming

 13. Speech Elbert Dijkgraaf

 14. Maidenspeech nieuwe voorzitter

 15. Rondvraag *2

 16. Sluiting door de voorzitter 

 *1 De genoemde bijlagen zullen geplaatst worden op www.sgpj.nl/jaarvergadering2015
 *2 Vragen voor de rondvraag kunnen t/m 18 maart worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl.
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notulen 2014

Notulen jaarvergadering 2014 
Datum:   18 april 2014

Notuliste: Jeanine Heij

Locatie: Hoornbeeck College

  Utrechtseweg 230, Amersfoort

 

Aanwezig: 

Landelijk bestuur:
  Jan-Willem Kranendonk JWK Voorzitter 

  Harm Jan Polinder HJP Vicevoorzitter

  Martin Holleman MH Voorzitter Politiek Platform 

  Maarten den Dekker MdD Secretaris Politiek Platform

  Pieter Schreuder PS Voorzitter commissie Communicatie  

  Wilhelm Doeleman WD Voorzitter commissie Organisatie

  Janneline van Westreenen JvW Secretaris

  Gertjan van den Berg GJvdB Penningmeester 

  Niek Bakker NB Beleidsadviseur 

  Jeanine Heij JH Notuliste

Afwezig:  Paula Leenstra-Schot PL Voorzitter commissies Leden & Relaties

notulen 2014
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1. Welkom door voorzitter, Jan-Willem Kranendonk
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder heet hij het bestuur,  
de beleidsadviseur en notuliste welkom. Ook Hans van ’t Land, kandidaat bestuurslid en de heer De 
Vries, afgevaardigde van het hoofdbestuur, worden welkom geheten. PL is afwezig in verband met 
haar huwelijksreis. GJvdB zal afwezig zijn tijdens het middaggedeelte. Deze jaarvergadering zal meer 
politieke inhoud bevatten dan afgelopen jaren. 

2. Opening door vicevoorzitter, Harm Jan Polinder
De vicevoorzitter opent met lezen uit Openbaring 5 waarin het gaat over de vier dieren, de ouderlingen 
en het geslachte Lam. In de hemel wordt gejuicht over Gods overwinning. Ook vandaag mogen we het 
vertrouwen en de dankbaarheid ervaren. Voor alle mooie dingen van afgelopen jaar geldt: Hem zij de eer 
en alle dank. Na het lezen opent HJP met gebed en wordt psalm 68:10 gezongen.

3. Speech door voorzitter Jan-Willem Kranendonk
Vandaag wordt eerst gekeken naar wat er afgelopen jaar is gebeurd en daar wordt verantwoording over 
afgelegd. Daarna wordt gekeken naar de plannen voor komend jaar. JWK is trots op waar SGPJ staat, wat 
er is gepresteerd door alle vrijwilligers. Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat God de 
bron van deze prestaties is. We mogen dankbaar zijn voor de behaalde resultaten:
- Jongerendag 2014: veel jongeren, goede sprekers en een actueel thema. Deze dag krijgt als cijfer 
een 9. Voor, tijdens en na deze dag werd er achter de schermen ontzettend hard gewerkt door veel 
vrijwilligers. 

- PJO-parlement: SGPJ kwam als winnaar uit de bus.
- Structuurwijziging/Najaarscongres: hiermee is een mijlpaal geslagen. Leden hebben op een dag als 
vandaag stem- en motierecht. 

- Ledenwerving: er zijn 400 nieuwe leden geworven op de Wegwijsbeurs.
- Manifest Internationaal: er is/wordt gewerkt aan meningsvorming.
- Commissiewerk/inzet lokale en landelijke commissies: JWK is dankbaar voor de inzet van 
vrijwilligers, zij zijn de kurk waar SGPJ op drijft.

- Financiën: SGPJ staat er goed voor, er is een positief resultaat bereikt van meer dan €20.000 euro. 
- Ledenbinding: het eerste SGPJ-café is gelanceerd. Het was een mooie avond met een combinatie 
van bezinning en ontmoeting.

- Stilstand is achteruitgang, er moet blijvend veel werk verricht worden. Het belangrijkste om nu 
op te concentreren is ledenwerving en ledenbinding. Het is van cruciaal belang dat de trend van 
het dalende ledenaantal stopgezet wordt. De inzet van alle SGPJ-vrijwilligers is hierbij ontzettend 
hard nodig. 

Er zal een aantal organisatorische veranderingen plaatsvinden. Als eerste treedt de adviescommissie aan 
en als tweede zal er een wisseling van het bestuur plaatsvinden. Volgend jaar treden waarschijnlijk 6 
van de 9 bestuursleden af. Vanaf september worden er al 2 of 4 vacatures opengezet. Het bestuur blijft 
zitten tot april en er komen nieuwe mensen bij die al ingewerkt zullen worden. 

Een belangrijke insteek is het politieker maken van de jaarvergadering. Er wordt geknabbeld aan 
thema’s die wij belangrijk vinden: vrijheid van onderwijs, zondagsrust etc. Dit is een trend die zich 
zal voortzetten. Een constructieve houding is belangrijk, we moeten verantwoordelijkheid nemen 
voor de regeerbaarheid van het land. Tegelijkertijd moeten we ons niet teveel laten leiden door 
de invloedssfeer. Daarom schenkt SGPJ dit jaar aandacht aan de thema’s geloofsvervolging en 
geloofsvrijheid in Nederland. 

Het is de vraag of het kabinet de komende hervormingen kan aanpakken. Commissie SEZ doet aan 
meningsvorming over de veranderingen in het sociaal economisch beleid. Komend jaar moeten we 
hiermee doorgaan. Er moet goed nagedacht worden over hoe onze mening naar buiten gebracht kan 
worden. Tot de volgende jaarvergadering zijn er nog 365 dagen om de plannen te realiseren. Wat ga 
jij komend jaar doen voor SGPJ? 

notulen 2014

4. Vaststellen agenda
De introductie van de adviescommissie zal na de lunchpauze gedaan worden door Auke Dijkstra.  
Het sporten gaat niet door, in plaats daarvan wordt afgesloten met een borrel.

5. Mededelingen
- Eventuele moties kunnen nog ingediend worden tot aan het begin van de pauze.
- Er zijn twee vragenrondes, in de tweede gaat het specifiek over het ledenwerfplan.

6. Toelichting jaarverslag 2015 door secretaris Janneline van Westreenen
JvW bedankt iedereen voor het aanleveren van de stukken. Het jaarverslag geeft weer wat er afgelopen jaar 
allemaal gerealiseerd is. Iedereen wordt bedankt voor de inzet! Een aantal leden heeft moties ingediend en 
daarop is een preadvies gegeven. Deze adviezen worden toegelicht. Tijdens de rondvraag zullen twee vragen 
van de commissies Werkendam en Alblasserwaard behandeld worden.

7. Vaststellen notulen
De notulen van de jaarvergadering 2014 worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

8. Toelichting financieel jaarverslag 2015 door penningmeester Gertjan van den Berg

a. Goedkeuring financieel jaarverslag 2015
 In het jaarverslag is al benoemd dat er een positief resultaat is gerealiseerd. Een dergelijk jaar was 

zeker nodig. SGPJ heeft niet als doel winst te maken, maar deze middelen zijn nodig om alle plannen te 
realiseren. Vooraf is een aantal vragen gesteld die nu beantwoord zullen worden.
- Hoogte van het subsidiebedrag: 85% van de beschikking voor subsidie wordt overgemaakt naar SGPJ. 
De subsidie hangt af van het aantal Kamerzetels en het aantal subsidiabele leden. Dat zijn leden die 
hun contributie voor 1 juni 2014 hebben voldaan. Er is een aantal mensen die dit niet doet, daarmee 
gelijk een oproep voor incassovrijwilligers.

- Begroting Najaarscongres: het bestuur is vooraf akkoord gegaan met de begroting. Er is €2000 aan 
sponsorgeld opgehaald, maar dit is niet opgenomen in de begroting van 2014.

- Vergaderkosten: onder de vergaderkosten vallen een aantal avonden met lokale commissies om de 
herstructurering verder uit te werken en ook de vergaderkosten van de commissie Herstructurering.

- Budget herstructurering: tijdens het najaarscongres is uitgelegd dat er drie categorieën lokale commissies 
zijn. Dit is afhankelijk van het aantal leden. Het bestuur zal aan de hand van deze categorieën een 
bedrag uitkeren aan de lokale commissies. Er wordt nog nagedacht over hoe dit na dit jaar geregeld 
kan worden.

- Presentatie cijfers: 2015 wordt vergeleken met 2014. Er wordt begroot op basis van de situatie zoals 
die op 13 juni is, maar er wordt zeker rekening gehouden met aankomende activiteiten.

- De lokale commissies zijn wat betreft declareren niet gelijk aan organisatorische commissies.

b. Begroting 2016
 Na de beantwoording van bovengenoemde punten, zijn er geen verdere vragen over de begroting van 2016.

c. Verslag financiële controlecommissie 2015
 GJvdB heeft een brief ontvangen van Teus Jan van Ekeren, Johnny van Koeveringe en Marco in ‘t Veld 

waarin vermeld wordt dat zij het financieel jaarverslag onderzocht hebben. Zij verklaren op grond van dit 
onderzoek het bestuur te dechargeren. 

d. Benoeming financiële controlecommissie 2016
 Maurits Bakker, Bertine van Vliet en Christiaan Kornet worden benoemd als financiële controlecommissie 2016.
 

notulen 2014



16 | sgp»jongeren jaarverslag 2015 | 17

9.Vragenrondes n.a.v. (financieel) jaarverslag 2015

Eerste vragenronde
1. Maurits Bakker bedankt de penningmeester en de commissie JD voor het binnen de begroting 

blijven. Hij vraagt hoe het bestuur het thema ‘rechten van christenen in NL’ wil concretiseren en 
wat men wil doen met heikele thema’s als bijv. Artikel 36.

2. Niklas de Boer vraagt of het mogelijk is statutair vast te leggen dat maximaal een derde van het 
bestuur in een keer aftreedt.

Beantwoording eerste vragenronde
1. Een aantal mensen is bezig met de uitwerking van het ledenwerfplan. De thema’s worden nog nader 

toegelicht. Het thema vrijheid van onderwijs wordt zeker opgepakt. Het WI is momenteel bezig met 
een nota over Artikel 36, het bestuur voelt nu niet de behoefte deze discussie aan te wakkeren.  

2. Het realiseren van een statutaire wijziging brengt hoge kosten met zich mee. Er zou hierover 
eventueel iets kunnen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, maar dat moet binnen 
het bestuur overlegd worden. Er wordt nu gewerkt met een overgangsperiode en er is een extra 
benoemingsmoment in het najaar. Een voordeel van een nieuw bestuur is dat zij met schone lei 
kan beginnen. Er wordt op aangestuurd dat ten minste drie bestuursleden blijven zitten. Daarbij 
komt dat ook bestuurslid zijn een vrijwillige functie is. Wij kunnen niemand verplichten langer te 
blijven. 

Tweede vragenronde
1. Wietse Blok vraagt hoe het kan dat een groot deel van het bestuur op hetzelfde moment aangeeft 

weg te gaan. Je stapt toch in een project dat eigenlijk zeker drie jaar zou moeten duren.
2. Niklas de Boer geeft aan dat het voor de beeldvorming slecht is dat zoveel bestuursleden aftreden. 

Hij vraagt of bij het benoemen van nieuwe bestuursleden gemeld kan worden dat het een  ambitie 
voor zeker drie of vier jaar is. 

Beantwoording tweede vragenronde
1. Committeren voor drie of vier jaar is niet heel makkelijk omdat veel mensen ook andere bezigheden 

hebben en het een vrijwillige functie is. De termijn van drie of vier jaar wordt echt geprobeerd te 
handhaven. 

2. Op dit gebied moet je niet teveel vastleggen, het hangt ook af van de situatie. Op het moment 
wordt bij een bestuursfunctie ook al genoemd dat een ambitie van drie tot vier jaar wenselijk is. 
Vijf van de zes vertrekkende bestuursleden zijn ook al drie jaar of langer bestuurslid. 

10. Presentatie herstructurering door Wilhelm Doeleman
Op 7 november 2014 is besloten de nieuwe structuur in gang te zetten. WD bedankt in het bijzonder de 
commissieleden, HJP en NB. Het bestuur heeft de tijd gehad om dingen goed uit te werken. 

Praktische punten: 
1. Tijdens een bestuursvergadering wordt het omvormingsproces opgesteld. Daarna gaat dit naar de 

leden, waarbij belangrijk is dat benoemd wordt dat de vereniging ontbonden wordt. Als de leden 
instemmen, gaat de omvorming door. De commissie Organisatie en het bestuur zijn altijd bereid 
tijd te investeren, mochten er problemen zijn.

2. Ledenvergadering: bij de eerste vergadering moet minstens twee derde van de leden aanwezig zijn. 
Er geldt een wettelijke verplichting om 15-30 dagen van tevoren te informeren. Er moet expliciet 
vermeld worden dat het lidmaatschap wordt overgezet naar landelijk lidmaatschap. Vervolgens 
wordt het ledenbestand overgezet. 

3. Laat aan het landelijk bestuur weten of het omvormingsproces gelukt is. Dit wordt dan in de 
administratie opgenomen.

4. Per 1 januari 2016 wordt er landelijk contributie geheven. 
5. Wanneer een vereniging ingeschreven is bij de KvK, moet overgegaan worden tot ontbinding en 

uitschrijving. Het is belangrijk dat oude bestuursleden uitgeschreven worden.

notulen 2014

6. Per 1 januari krijgen commissies een budget van het bestuur. Men krijgt een betaal- en spaarrekening 
bij de Rabobank. Het bestuur heeft inzicht in deze rekeningen. Rekeningen bij een andere bank 
worden gesloten. In september zal een avond georganiseerd worden waarbij alle penningmeesters 
en bestuursvoorzitters uitgenodigd worden. 

7. De ondersteuning tijdens het proces komt vanuit de commissie Organisatie. Er is bewust ingedeeld 
op expertise. Belangrijke contactpersonen zijn Rick van de Waerdt, Willem de Boer, NB en GJvdB.

8. Wat betreft ledenwerving, lokale krachten zijn nodig om leden te werven. Een oproep aan iedereen 
om zich hiervoor in te zetten.

11. Presentatie ledenwerfcampagne door Harm Jan Polinder
Dit jaar zijn er geen JD en Wegwijs, maar we gaan toch proberen om het aantal van vorig jaar te 
evenaren. HJP bedankt voor de opzet van de ledenwerfcampagne. Volgende maand wordt het plan 
officieel gelanceerd. Er wordt gezocht naar methodes om jongeren aan te spreken, politiek bij te 
brengen en te binden aan SGPJ. Zowel vormgeving als inhoud zijn erg belangrijk. Belangrijke thema’s 
zijn geloofsvervolging en geloofsvrijheid binnen Nederland. Zowel internationale als nationale 
actualiteiten worden aan het licht gebracht. Als identificatiefiguur is Kees van der Staaij gekozen. 
In het plan wordt gewerkt met o.a. statements en infografics. De campagne is verdeeld in ongeveer 
10 plannen, waarvan de komende maanden o.a. een zomertour en gastlessen worden uitgewerkt. De 
campagne is groot opgezet. Het wordt niet alleen verleidelijk om lid te worden, maar ook om leden 
te werven. HJP roept iedereen van harte op de schouders eronder te zetten. 

12. Vragenrondes n.a.v. presentatie structuurwijziging en ledenwerfcampagne 

Eerste vragenronde
1. Arie Rijneveld vraagt hoe het zit met de contributie voor 2015.
2. Wietse Blok vraagt hoe het bestuur ledenbinding wil concretiseren. Lokale commissies weten vaak 

helemaal niet waar en wanneer er leden geworven worden.
3. Maurits Bakker vraagt of je niet een risico loopt wanneer je teveel vast gaat zitten aan één 

persoon, in dit geval Kees van der Staaij.
4. Frans Hazeleger geeft complimenten voor de presentatie van de ledenwerfcampagne. Hij vraagt of de 

besturen van de commissies een overzicht krijgen wat belangrijk is m.b.t. het omvormingsproces. 
Ook vraagt hij of er leden geworven worden op de Familiedagen. Hij vraagt hoe er omgegaan wordt 
met de vijfjesleden, leden die wel contributie betalen, maar geen InContact ontvangen. Deze vorm 
van lidmaatschap kan niet meer aangegaan worden en zal dus op den duur verdwijnen.

5. Mathijs geeft aan dat er vooral in de reformatorische groep (refokalifaat) gezocht wordt naar leden. 
Hij vraagt of er ook gekeken kan worden naar de evangelische groep (evakalifaat). Hij vraagt ook 
of er wordt samengewerkt met andere christelijke organisaties die inhaken op deze thema’s.

6. Arie Rijneveld vraagt of de focus m.b.t. ledenwerving niet moet liggen bij lokale commissies, in 
plaats van bij de Wegwijs en de Jongerendag.

Beantwoording eerste vragenronde
1. In 2015 ontvangt de commissie geen eigen contributie, dit wordt doorgeschoven naar 2016, maar 

dit is wel begroot in 2015. 
2. Er wordt vooral aan ledenbinding gewerkt bij activiteiten als het SGPJ-café en het Najaarscongres. 

Wanneer er ledenwerfactiviteiten op de planning staan, benadert NB de lokale commissies altijd 
eerst, daarna wordt gekeken of ook landelijke vrijwilligers moeten inspringen.

3. PS geeft aan dat Kees van der Staaij vooral moet worden gezien als hoofdfiguur. De campagne 
hangt niet af van Kees, hij is in principe inwisselbaar. Misschien kan er per thema gekeken worden, 
zodat ook andere Kamerleden in beeld komen.

4. Rick van de Waerdt geeft aan dat elke vereniging een stappenplan heeft ontvangen. Ook wordt er een 
aanvullend document opgestuurd waarin precies staat wat belangrijk is. Wat betreft ledenwerven op 
de Familiedagen, er wordt overwogen daar naartoe te gaan. De oorzaak dat het aantal vijfjesleden 
zo snel afneemt heeft te maken met de lidmaatschapsvorm. Deze lidmaatschapsvorm kan niet meer 
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worden aangegaan. Zodra men 28 wordt, vindt uitschrijving plaats. Deze vorm van lidmaatschap zal 
dus inderdaad op den duur verdwijnen.

5. Het bestuur neemt de vraag over het bereiken van de evangelische doelgroepen mee. Het is niet 
uitgesloten dat er aandacht wordt geschonken aan deze doelgroep. Er wordt zeker gekeken naar 
samenwerking met andere organisaties (bijv. Open Doors en HGJB).

6. De commissies worden zonder meer betrokken bij het ledenwerven. Eventueel kan een emailpoule 
opgezet worden ter aanvulling op Facebook. 

Tweede vragenronde n.a.v. presentatie structuurwijziging en ledenwerfplan 
1. Hans van ’t Land vraagt of er een analyse is gemaakt van de doelgroep die wegloopt. Ook vraagt hij of 

er gedifferentieerd wordt in de thema’s ten aanzien van mogelijk verschillende doelgroepen.
2. Wietse Blok vraagt of goedlopende activiteiten eventueel gecombineerd moeten worden met een 

jaarvergadering, zodat die wat meer publiek trekt. 
3. Arie Rijneveld vraagt of er een regeling is m.b.t. de financiën van een jonge lokale commissie die 

zelf geen contributie kan heffen. Hij vraagt ook hoe lokale commissies gestimuleerd worden zelf een 
campagne op te zetten en hoe tussen lokale commissies onderling samengewerkt kan worden.

4. Frans Hazeleger heeft een vervolgvraag over de 15-jarigen. Hij vraagt wat er voor die personen 
gedaan wordt en wat ze terugkrijgen. Ook vraagt hij of de meekijkfunctie van de penningmeester wat 
geconcretiseerd kan worden. 

Beantwoording tweede vragenronde 
1. HJP geeft aan dat er geen hele grote groepen mensen zijn die ineens vertrekken. Vooralsnog zijn dat met 

name de 28-jarigen. Als je die wilt opvangen, moet er een hoop verricht worden. In het kader van de 
ledenwerfcampagne wordt gekeken of er aangesloten kan worden op het thema van de bijeenkomst. 

2. WD geeft aan dat het karakter van SGPJ niet veranderd moet worden. Eventueel kan er op het Najaars -
 congres ruimte worden gemaakt voor de jaarvergadering, maar niet op bijv. een Jongerendag. 

Dit punt wordt meegenomen in het organiseren van nieuwe activiteiten.
3. GJvdB geeft aan dat verzoeken voor financiële bijstand ingediend moeten worden, zodat er gekeken kan 

worden of het bestuur tegemoetkomt in de kosten. De financiële prikkel is aanwezig, eventueel kan de 
commissie Organisatie deel van de organisatie van activiteiten uit handen nemen. 

4. Leden maken deel uit van een politieke commissie, die namens hen optreedt. Het is op een gegeven 
moment ook logisch dat er geld gevraagd wordt, zeker wanneer de IC aangeboden wordt. Wat betreft 
de meekijkfunctie van de penningmeester: om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moet hij 
wel op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt. De resultaten moeten namelijk wel mee in 
het jaarverslag. In het extreme geval, wanneer er geen lokale penningmeester is, is de landelijke 
penningmeester bevoegd om te zorgen dat de betalingen doorlopen. Dit is op aanvraag van de 
commissie, nooit vanuit eigen initiatief. Ook kan de penningmeester ingrijpen, mochten er zich 
problemen voordoen.

 

13. Afscheid bestuurslid Maarten den Dekker
Toen MdD net benoemd was gaf hij op Twitter aan dat hij stond te popelen om te beginnen. De eerste 
maanden waren vol enthousiasme, tot 3 juni 2013, toen hij aangenomen werd als beleidsmedewerker. Het 
popelen ging langzaam over in hakkelen, wat enigszins te plaatsen kan zijn in het carrièreperspectief. 
WD houdt goede herinneringen over aan de reis naar Israël. Er zijn veel goede gesprekken en discussies 
gevoerd. WD wenst MdD veel succes met de verdere carrière. Namens het bestuur bedankt hij MdD en 
wenst hij hem Gods zegen voor de toekomst. 

MdD bedankt iedereen voor het feit dat hij twee jaar als bestuurslid in hun midden aanwezig mocht 
zijn. Hij heeft veel mooie dingen meegemaakt, het was leuk om dichter bij de fractie te zitten. Met 
name heeft hij genoten van discussies en de ontspannen sfeer in het Politiek Platform. Het PP is voor 
een deel de motor van de organisatie, een deel van het politieke standpunt wordt hier bepaald. MdD 
bedankt MH voor de samenwerking en de dingen die hij overgenomen heeft. Hij wenst het bestuur en 
alle vrijwilligers veel succes en Gods zegen toe. SGPJ blijft een jongerenorganisatie, iedereen moet 
daarvan genieten.
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14. Voordracht nieuw bestuurslid
Hans van ’t Land is voorgedragen als kandidaat voor Politiek Secretaris. Hij is al jaren actief binnen SGPJ, 
o.a. in commissie Internationaal. De selectiecommissie heeft een positief advies over hem gegeven.
HvL geeft aan dat hij staat te popelen om te beginnen. Zijn hart ligt bij het politiek inhoudelijke aspect. 
Aan de ene kant is SGPJ erg serieus, er wordt nagedacht over de positie en idealen. Aan de andere kant 
mag je hier ook nog ‘oefenen’. HvL wil graag verder de diepte ingaan wat betreft de politieke onderwerpen.

Bertine van Vliet en Jan Nuijt worden benoemd als lid van het stembureau.

15. Sluiting ochtendprogramma door SGP hoofdbestuurslid meneer De Vries
De heer De Vries is onder de indruk van de vele plannen en activiteiten. Goed nadenken, goed 
beargumenteren en voorzichtig optreden zijn van belang. Werken aan de uitvoering van de plannen is 
goed, maar we moeten onszelf niet voorbijzien in het licht van de naderende eeuwigheid. Hij wenst 
SGPJ voor volgend jaar veel wijsheid, bezinning en getrouwheid aan Gods Woord toe.

16. Opening middagprogramma door voorzitter Jan-Willem Kranendonk / Elbert Dijkgraaf
De voorzitter heet iedereen welkom voor het middagprogramma. Elbert Dijkgraaf leest uit Jesaja 55 en 
beëindigt de maaltijd met gebed. Daarna wordt er gezongen uit Psalm 32:3. 

17. Pitch Elbert Dijkgraaf
Elbert Dijkgraaf houdt een pitch waarin o.a. de crisis, de stijging van de werkloosheid en de veiligheid 
aan bod komen. Hij eindigt met de woorden van Jeremia: ‘zoek de vrede van de stad’. JWK bedankt hem 
voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan deze jaarvergadering.

8. Uitslag stemming nieuw bestuurslid
De uitslag van de stemming:
34 stemmen voor
21 stemmen blanco
2 stemmen voor Kees Vreeken
Er is niet in de statuten geregeld wat er moet gebeuren wanneer een andere naam opgeschreven 
wordt. Het bestuur neemt dit mee in de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Hans Van ‘t Land 
aanvaardt zijn benoeming en neemt plaats aan de bestuurstafel. 

19. Presentatie adviescommissie
Auke Dijkstra, voorzitter, presenteert de adviescommissie. Leden van de adviescommissie zijn Koos-
Jan de Jager, Anne-Ruth Voogt, Kees Vreeken en Maurits Bakker. Binnen een organisatie leven veel 
geluiden en ideeën en het is belangrijk dat die op een georganiseerde manier bij het bestuur terecht 
komen. Taken van de adviescommissie:
 - Aanspreekpunt voor vrijwilligers en verenigingen
 - Adviseren bij sollicitatieprocedures
 - Proactief met adviezen komen

Er zal nog meer informatie volgen. Alle input is van harte welkom, men kan hiervoor contact opnemen 
via adviescommissie@sgpj.nl. 
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20. Behandelen organisatorische moties (reactie LB: Harm Jan Polinder)
De moties en het preadvies worden voorgelezen, waarna de indiener 30 seconden mag reageren. 

Vervolgens reageren het bestuur en de zaal. 

Motie 1 - Tegemoetkoming lokale commissies I (Arie Rijneveld) 
Arie Rijneveld geeft aan dat ledenwerving hoog op de agenda moet staan. Zijn bestuur heeft echter geen 

behoefte aan uitjes. Het resultaat van activiteiten moet ten goede komen aan de gehele commissie.

De 30 seconden worden op verzoek van Wietse Blok verhoogd naar 45 seconden. 

HJP geeft aan dat de uitjes als beloning aan het bestuur van de lokale commissie aangeboden 

worden, maar dat zij zelf mag kiezen of hiervan gebruik gaat maken. 

Een grote meerderheid is tegen de motie. De motie wordt verworpen. 

Motie 2 - Tegemoetkoming lokale commissies II (Arie Rijneveld)
Arie Rijneveld geeft aan dat het hier niet om persoonlijk gewin gaat, maar ten gunste van de gehele 

commissie. Dit voorstel maakt het bestuur meer verantwoordelijk richting lokale commissies.  

Maurits Bakker merkt op dat op deze manier degenen die in het verleden leden geworven hebben, 

geen geld ontvangen. Frans Hazeleger vraagt of het gaat om €5 per lid of €5 per nieuw geworven lid. 

Auke Dijkstra geeft aan dat het beter is om nu te blijven bij de oplossing die bedacht is en in 2016 

te kijken naar een toekomstbestendige oplossing.

HJP geeft aan dat de motie sympathiek is. De commissie herstructurering heeft gezocht naar een 

goede oplossing voor de huidige situatie. Financieel is deze motie echt onhaalbaar. 

Arie Rijneveld merkt op dat elk nieuw lid op termijn €40 opbrengt. In deze motie vragen zij slechts 

om een achtste deel van dat bedrag. Hij roept iedereen op ledenwerving grondig aan te pakken.

Meerderheid stemt tegen de motie, er is 1 blanco stem. De motie wordt verworpen. 

Motie 3 - Instellen overleg lokale commissies (Wietse Blok)
Wietse Blok geeft aan dat hij het waardeert dat de motie ondersteunt wordt. De getallen zijn in 

principe niet statisch, de kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit. 

Auke Dijkstra merkt op dat de ondergrens wel lager zou kunnen. Rick van de Waerdt vertelt dat er op 

korte termijn al een bijeenkomst zal plaatsvinden.  

HJP vindt het een goed initiatief, als het zinvol is, kan het blijvend georganiseerd worden. 

De motie wordt met overweldigende meerderheid aangenomen.

Motie 4 - Instellen commissie Lokale Commissies (Wietse Blok)
Wietse Blok geeft aan dat hij meegaat met het preadvies door de zin ‘commissies kunnen een aantal 

lokale commissies onder hun beheer hebben te schrappen.

Frans Hazeleger verwoordt dat dit al bestuursbeleid is en dat hij de motie daarom overbodig vindt. 

Jan Nuijt geeft aan dat hij de motie onderschrijft omdat hij het belangrijk vindt dat de lijnen kort 

gehouden worden.
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HJP geeft aan dat het bestuur deze motie ziet als een handreiking terug aan de lokale commissies. 

Hij roept de commissies op actief contact te zoeken met het landelijk bestuur.

Wietse Blok benadrukt nogmaals dat de samenwerking ontzettend belangrijk is.

Een grote meerderheid is voor de motie, er zijn 2 stemmen tegen. De motie wordt aangenomen.

Motie 5 - Benoeming van bestuursleden (Maurits Bakker)
Maurits Bakker geeft aan dat de motie voor zich spreekt. Er wordt niet op de persoon gespeeld, het is 

een constatering n.a.v. wat er gebeurt. 

Jan Willem Bijnagte merkt op dat hij het een sympathieke motie vindt. Leden van het politieke 

bestuur kunnen dan gewoon gekozen worden.

Frans Hazeleger zou graag willen dat het bestuur hetzelfde handelt als de commissies met betrekking 

tot deze procedure. 

Er wordt opgemerkt dat moties op inhoud beoordeeld dienen te worden, en niet op financieel gebied.

HJP geeft aan dat geld het minst belangrijke punt is. Het inzetten van de adviescommissie zou een 

goed alternatief zijn. Een gekozen bestuurslid is echt wat anders dan een commissielid dat voorzitter 

wil worden.

JWK merkt op dat de procedure blijft zoals die nu is, maar dan met toevoeging van de adviescommissie. 

Dit zal toegevoegd worden aan het Huishoudelijk Reglement. 

MB verwoordt dat je de schijn van vriendjespolitiek gewoon moet vermijden. HJP reageert hierop 

door aan te geven dat dit niet aan de orde is. JWK heeft zich vorig jaar niet bemoeid met de 

sollicitatieprocedure van MH.

Er zijn 14 stemmen tegen, 9 stemmen voor en 2 blanco stemmen. De motie wordt verworpen.

21. Pitch Erik Jan Vinke
De commissie Onderwijs is bezig met het maken van een manifest. Een aantal inhoudelijke zaken 

worden op papier gezet, waarschijnlijk is het manifest halverwege juli klaar. Aanleiding van het 

manifest is de oproep van staatssecretaris Dekker aan het Nederlandse volk om mee te doen aan het 

debat over de toekomst van het onderwijs, het thema is #onderwijs2032. De commissie Onderwijs wil 

meedenken en laten zien dat er een houdbare visie is op de toekomst van het onderwijs. Aan de ene 

kant staat vorming, aan de andere kant vrijheid. Leerlingen zijn geen kerndoelen, de docent heeft 

ook enige vrijheid nodig. Het opnieuw leren leren is belangrijk, evenals aandacht voor christelijke 

deugden. De commissie wil meegeven aan de staatssecretaris dat het manifest toekomstbestendig is 

en dat deze verder reikt dan 2032. 

22. Presentatie Manifest Europa door Wilco Kodde
Wilco Kodde is vereerd met de plek op de agenda voor het presenteren van het manifest. Het manifest 

gaat vooral over de EU. Aanleiding was de stelling ‘Superstaat NEE’. Maar wat dan wel? Een aantal 

commissies heeft zich hier over gebogen. Er zijn o.a. brainstormsessies met gastsprekers gehouden. 
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In het manifest wordt de EU met name geschetst als een praktisch en pragmatisch project, niet als 

iets ideologisch.

1. Platform voor Europese samenwerking

2. Vrije handel moet goed gecoördineerd worden

3. Grens overstijgende problemen (milieu) moeten met landen gezamenlijk aangepakt worden

4. Nut van het externe optreden van de EU, optreden als een blok

We moeten niet teveel focussen op de EU als enige route voor internationale samenwerking. Het 

verdrag van Lissabon moet opengebroken worden; daar zit geen nooduitgang in, het kijkt slechts 

vooruit naar een federale unie. Het Schengenverdrag moet grondig herzien worden. We moeten 

voorzichtig aansturen naar een Europa met twee snelheden. Als laatste een gezamenlijk energiebeleid 

binnen EU. Voor dit alles is een handreiking gedaan in het manifest.

Vragen over het manifest
Elbert Dijkgraaf merkt op dat het goed is om als SGPJ dit soort dingen neer te zetten. Het is goed om 

elkaar aan te scherpen en discussies te voeren, daar moeten we zeker mee doorgaan. 

Maurits Bakker vraagt hoe hij het Schengen akkoord in combinatie met de vrijheid van verkeer en 

goederen ziet. Wilco Kodde geeft aan dat we niet aansturen op een vertrek, maar we willen het 

verdrag herzien. Als dat niet lukt, overwegen we vertrek. Vervolgens mag je zelf meer controleren, nu 

mag je weinig zelf regelen m.b.t. controle van grenzen. De regels moeten zo worden veranderd, dat 

je meer zeggenschap hebt over eigen grenzen.

Frans Hazeleger geeft complimenten voor het manifest. Hij vraagt zich af of het voorstel op blz. 

11 (vertegenwoordiger) haalbaar is. Wilco Kodde antwoordt dat dit nu een persoon uit de Europese 

Commissie is. Hiervoor is niet per se een aparte EU-dienst nodig. Om ervoor te zorgen dat er geen 

‘koninkrijkjes’ komen, kan een dergelijk agentschap gewoon rouleren. 

Jan Nuijt complimenteert eveneens voor het heldere manifest. Hij vraagt hoe men Nederland als 

protestants land ziet, de driehoek God/Nederland/Oranje. Wilco Kodde antwoordt dat er vooral 

gekozen is voor een pragmatische insteek. Waar het nuttig is, kunnen we samenwerken met andere 

landen. Op de gebieden waarover niets in het manifest staat, geen samenwerking. Je kunt niet altijd 

vasthouden aan een natiestaat.

Behandelen politieke moties (reactie LB: Martin Holleman)

Motie 6 - Schengen (Maurits Bakker) 
Maurits Bakker wil de discussie niet in de kiem smoren. Het is hem nog niet exact duidelijk hoe het 

allemaal beter gaat worden bij eventuele verlating van het Schengenverdrag. 

Roel Bijker  merkt op dat de grenzen nog relatief open zijn.

Wilco Kodde geeft aan dat het zinvol is om een duidelijk beeld te krijgen van de landsgrenzen, onder 

andere voor de aanpak van criminele groepen.

Martin Holleman geeft aan dat het enige wat wij bepleiten, is een onderzoek in te stellen naar de 
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mogelijkheid om uit het verdrag te stappen. Ongeacht de uitkomst is een dergelijk onderzoek wenselijk. 

De meerderheid is tegen de motie. De motie wordt verworpen.

Motie 7 - Democratisch deficit (Erik Jan Vinke)
Erik Jan Vinke merkt op dat het probleem van het democratisch deficit groot is. De invloed in Brussel 

is marginaal, door dit voorstel zou dat nog enigszins kunnen verbeteren.

Frans Hazeleger is tegen de motie, met name vanwege de praktische uitvoerbaarheid. Hoe wordt het 

onderscheid gemaakt? Waar nodig kan een debat worden aangevraagd en uitgevoerd. Er is nu geen 

expliciete toevoeging nodig in het manifest.

Maurits Bakker vraagt hoe de praktische kant gaat werken. Voorstel om de Raad en Coreper transparanter 

te maken. 

Wilco Kodde geeft aan dat het democratisch deficit inderdaad niet echt aan de orde is gekomen. 

Hij merkt op dat het strategisch gezien ook niet erg handig is wanneer van tevoren al veel wordt 

gecommuniceerd. 

Martin Holleman geeft aan dat er niet van tevoren een lijstje met verzoeken meegeven moet worden, 

maar dat bijv. eens per maand bekeken wordt wat er besproken moet worden. 

Erik Jan Vinke vindt het van belang dat de commissie Internationaal hieraan toch enigszins aandacht 

besteedt in het manifest. 

De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 

Motie zeven fungeert als amendement op het manifest. Het manifest wordt aangenomen met een 

grote meerderheid. Er is 1 stem tegen. 

23. Rondvraag
Maurits Bakker geeft aan dat de spreektijden op deze jaarvergadering tegenvallen. Goed discussiëren 

moet je niet afkappen met 45 seconden. Hij vraagt of de tijden verlengd kunnen worden. Ook Erik Jan 

Vinke pleit voor meer inhoudelijke discussie volgend jaar. 

Jan-Willem Kranendonk antwoordt dat dit meegenomen wordt in de evaluatie. Het is voor het bestuur 

ook zoeken naar een goede balans binnen een redelijk tijdsbestek. 

Ingediende vragen van Wietse Blok:
1. Wat is status van werkgroep Zorg?

 Deze werkgroep is wat later van start gegaan. Men is bezig met een onderzoek naar de gevolgen 

van decentralisatie van de zorg. Hopelijk komt men in juni met een resultaat. Het is de bedoeling 

dat de werkgroep daarna wordt opgeheven.

2. Wat is het verschil in takenpakket van HR-adviseurs, hoort dit niet in commissie Organisatie?

 De adviseurs krijgen geen specifieke rol in de commissie Organisatie. Het is vooral voor lokale 

commissies die kampen met problemen en hiervoor de HR-adviseur om hulp kunnen vragen. Frans 
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Hazeleger vraagt of de selectieprocedure echt via de HR-adviseur moet lopen. Dit is niet het geval, 

alleen wanneer het bestuur van een lokale commissie er zelf niet uitkomt, kan de hulp van de 

HR-adviseur ingeschakeld worden. Wietse Blok verzoekt of dit expliciet in de notulen kan worden 

opgenomen. 

24. Sluiting door Jan-Willem Kranendonk
De voorzitter bedankt de inzet van verschillende mensen. Ook bedankt hij iedereen voor de 

aanwezigheid, betrokkenheid en input in deze jaarvergadering. Hij sluit af met gebed en daarna 

worden nog twee verzen van het Wilhelmus gezongen. 
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Notulen ledenvergadering Wintercongres 
Datum:   12 december 2015

Notuliste: Jeanine Heij

Locatie: Kasteel De Vanenburg

  Putten

 

Aanwezig: 

Landelijk bestuur:
  Jan-Willem Kranendonk JWK Voorzitter 

  Harm Jan Polinder HJP Vicevoorzitter

  Martin Holleman MH Voorzitter Politiek Platform 

  Hans van ‘t Land HL Secretaris Politiek Platform    

 Wilhelm Doeleman WD Voorzitter commissie Organisatie

  Janneline van Westreenen JvW Secretaris

  Gertjan van den Berg GJvdB Penningmeester

  Paula Leenstra-Schot PL Voorzitter commissies Leden & Relaties 

  Niek Bakker NB Beleidsadviseur 

  Jeanine Heij JH Notuliste

Afwezig:  Pieter Schreuder PS Voorzitter commissie Communicatie
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1. Welkom door voorzitter, Jan-Willem Kranendonk
JWK heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de extra ledenvergadering. Een bijzonder woord  

van welkom aan dhr. Van Leeuwen, dhr. Bisschop en dhr. Den Boef. 

2. Opening door de vicevoorzitter, Harm Jan Polinder
De aanwezigen zingen Psalm 146 vers 2 en 5. HJP leest uit Matt. 25:31-46, waarin het gaat over de 

schapen en bokken aan de zijde van de Heere Jezus. Het dossier over vluchtelingen is ingewikkeld, als 

christenpoliticus moet je de vraag stellen: wat zou Jezus doen? De Bijbel is duidelijk: wees liefdevol 

en barmhartig. Voor God is een leven overal net zoveel waard. Selectiviteit bestaat bij God niet.  

HJP opent de vergadering met gebed.

3. Vaststellen agenda
Er zijn twee agendapunten die komen te vervallen:

- Moties partijdag SGP

- Verkiezingen van bestuurslid Leden en Relaties. Er is geen voordracht, het agendapunt wordt 

daarom doorgeschoven naar de jaarvergadering van 2016.

Volgorde behandeling van de moties: eerst de moties m.b.t. de Immigratienota, daarna de 

organisatorische moties. De motie van Wietse Blok (WB) wordt behandeld bij agendapunt 5, Anpasing 

Huishoudelijk Regelement. 

4. Mededelingen
Bestuurslid Pieter Schreuder is afwezig. JWK neemt de procedure door voor het behandelen van de 

moties: eerst komt een samenvatting, dan een toelichting door de indiener, dan kan eenmalig vanuit 

de zaal gereageerd worden, dan volgt een reactie vanuit het bestuur. Eventueel kan de indiener nog 

reageren en vervolgens wordt er gestemd. Vanwege de hoeveelheid moties doet JWK het verzoek 

alleen  te spreken als er een nieuw gezichtspunt is. Het is een gevoelig thema, derhalve ook het 

verzoek respect te hebben voor elkaar en elkaars opvattingen. Er zijn verder geen mededelingen 

vanuit de zaal en het bestuur. 

5. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
JvW leest het wijzigingsvoorstel voor dat opgesteld n.a.v. de jaarvergadering. Het gaat om artikel 

7 over de kandidaatstelling bij bestuursverkiezingen. WB dient zijn motie over meervoudige 

kandidaatstelling bij bestuursvacatures in. Er is geen preadvies. HJP reageert vanuit bestuur op de 

motie. Vaak moet het bestuur al veel moeite moeten doen om goede kandidaten te krijgen. Daarnaast 

heeft de ledenvergadering geen inzicht in exacte competenties, het bestuur en de adviescommissie 

zijn hiervan wel op de hoogte. Er is afgesproken dat er een adviescommissie ingesteld wordt. Wanneer 

50 leden een kandidaat aandragen, wordt deze persoon ook toegevoegd aan het stembriefje. Het 

bestuur ontraadt de motie. 

WB bedankt voor de reactie en geeft aan dat het goed is als de leden meer inzicht krijgen in wie ze 

kiezen en waarom deze personen gekozen zijn, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kandidaten. 

Frans Hazeleger (FH) citeert Willem Teelinck uit een boekje over de politieke christen. Hij zal tegen 

de motie stemmen, het bestuur kan zelf een kandidaat uitzoeken. 
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HJP begrijpt het punt over transparantie. Het instellen van de adviescommissie zorgt ook voor 

openheid. Eventueel kan vanuit het bestuur gereageerd worden op competenties van de kandidaten. 

WB vraagt het bestuur een inhoudelijk onderzoek in te stellen en de resultaten op papier te zetten. 

Deze motie wordt aangenomen, het bestuur komt hierop terug. 

Er zijn veel blanco stemmen bij de stemming over de wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 

JWK brengt de wijziging opnieuw in stemming. Na het tellen van de stemmen wordt de wijziging 

aangenomen met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

6. Behandeling/pitch Immigratienota
De Immigratienota is tot stand gekomen doordat de beleidsadviseur n.a.v. een bestuursadvies 

begonnen is met het schrijven van een nota. Verschillende commissies en het bestuur zijn betrokken 

geweest bij het resultaat dat nu voorligt.  

Roelof Bisschop houdt een pitch over de nota. Hij bedankt voor de uitnodiging en vertelt dat hij in 

Molenwaard was uitgenodigd door de kiesvereniging om te spreken over ‘de vreemdeling in uw oord’. 

Hij was onder de indruk van enorme betrokkenheid van inwoners van Bleskensgraaf met het lot van de 

vluchtelingen. De vreemdelingen werden warm onthaald, de gemeenschap had een Bijbelse houding 

gevonden. Het Bijbelgedeelte van Matth. 25 heeft ons veel te zeggen, ook concreet in het probleem 

van immigratie. Grenzen dicht betekent ogen sluiten voor de nood van mensen, anderzijds behoedt 

het ons ook voor de wat al te naïeve houding dat iedereen welkom is. Je kunt niet alleen maar politiek 

bedrijven op emotie, er is ook beleid voor nodig.

Bij het doornemen van de nota is hij een evenwicht tegengekomen tussen enerzijds bewogenheid en 

betrokkenheid, anderzijds hoe dit in de praktijk aangepakt kan worden. Het debat moet zowel vanuit 

nuchterheid als bewogenheid gevoerd worden. Tot slot wenst hij SGPJ een goed congres toe. 

JWK bedankt dhr. Bisschop voor de pitch. MH geeft een korte toelichting op de nota. Er is een algemene 

aanbeveling opgeschreven. De Bijbel is geen spoorboekje voor inrichting van het immigratiebeleid, 

maar noemt wel aantal waarden. In de nota zijn deze waarden naar voren gehaald en is hieraan een 

praktische richtlijn verbonden. Er ligt een sterke focus op de huidige vluchtelingenstroom, dit is zowel 

een zwakte als een sterkte. De nota is een handreiking voor hoe we problemen moeten beschouwen en 

ermee om moeten gaan. Er is een bepaald aantal keuzes gemaakt, waardoor de nota beperkt is gebleven.

7. Behandelen ingediende moties
Jan-Herber Hogendoorn (JHH) geeft een korte toelichting op de moties. Hij noemt een aantal 

voorbeelden van situaties waarin mensen om verschillende redenen gevlucht zijn. Het verschil in 

contrast is voor hem de aanleiding geweest om de moties op te zetten. Het blijft realiteit om grenzen 

te stellen, met iedereen solidair betekent met niemand solidair. De moties zijn geen aanval op het 

bestuur, maar dienen ter versterking en bijsturing van de nota. Ze zijn niet vanuit haat ingediend, 

maar om keuzes te maken m.b.t. het stellen van strengere grenzen.

Motie 1: Naamgeving
Deze motie roept op om de titel van de nota te veranderen in ‘Motie asielbeleid’ met als argumentatie 

dat de nota niet ingaat op de andere vormen van immigratie anders dan samenhangend met het 

asielbeleid. Het bestuur ontraadt de motie.  
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JHH: het asielbeleid gaat om internationale relevantie. Deze naamgeving past beter bij dit document.

MH: het blijft een definitiekwestie, er is vooral gekeken naar de inhoud. Het bestuur acht de gekozen 

benaming correct.

De motie wordt verworpen.

Motie 2: Terminologie
Deze motie betreft het terugbrengen van de verschillende termen en roept op om consequent 

enkel drie termen en vervoegingen daarvan te gebruiken in de nota, namelijk ‘asiel’, ‘vluchteling’ 

en ‘statushouder’.

Het bestuur ontraadt de motie.

JHH: consequent vaste terminologie gebruiken is de beste manier om chaos te voorkomen.

FH merkt op dat motie 2 overbodig wordt met de toezegging bij motie 3.

NB geeft aan dat omwille van de leesbaarheid niet teveel zelfde terminologie gebruikt is. 

In veel gevallen betreft het een vervolgaanduiding. 

 

MH: de motie is ook bedoeld voor de achterban, daarom is gekozen voor inwisselbare begrippen.

JHH merkt op dat de begrippen niet altijd inwisselbaar zijn, maar dat er ook ambiguïteit voorkomt.

De motie wordt verworpen.

Motie 3: Definiëring
Deze motie betreft het tekort aan definiëring in de nota van de gebruikte terminologie en roept op om 

een apart gedeelte in te voegen met daarin een definiëring van de terminologie. Het bestuur adviseert 

de motie over te nemen. 

HL geeft aan dat het bestuur erkent dat er gekeken moet worden naar de definiëring, dus er wordt 

deels tegemoetgekomen aan deze motie. 

De motie wordt aangenomen. 

Motie 4: Definitie vluchteling
Deze motie betreft de definitie van de term ‘vluchteling’ en roept op om de door de VN gehanteerde 

definitie daarvan te gebruiken in de nota en enkel over ‘vluchtelingen’ te spreken wanneer er voldaan 

wordt aan de door de VN gehanteerde definitie. Het bestuur ontraadt deze motie. De motie is 

complementair op motie 3.

JHH: de motie biedt een belangrijke aanvulling. Het is beter om de VN-definitie over vluchteling te 

hanteren, Nederland heeft immers een handtekening gezegd onder het verdrag. 

Hans Beverloo (HB) vraagt welke definitie gehanteerd wordt. NB geeft aan dat er bewust niet is 

aangesloten bij de VN-definitie, het is dan lastig om aan te geven wanneer iemand geen vluchteling 

meer is. Er is gekeken naar de oorspronkelijke herkomst. 
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FH vraagt het bestuur de motie over te nemen, hij vindt het preadvies niet overeenkomen met de motie. 

HL geeft aan dat er enige bezwaren zijn richting de VN-definitie. Het bestuur overweegt motie drie  

te gebruiken en motie vier achterwege te laten. De motie wordt alsnog ontraden.

JHH: de VN-definitie is duidelijk, iemand moet niet te vaak kunnen vluchten om verschillende redenen. 

De motie wordt verworpen. 

Motie 5: Vreemdelingen
Deze motie roept op om de Bijbelse term ‘vreemdeling’ beter aan te laten sluiten op de rest van 

de nota door aan te geven dat dit het beste vertaalbaar is naar de term ‘vluchteling’. Het bestuur 

ontraadt deze motie, de vertaalslag kan niet een op een worden gemaakt.

JHH: er wordt gesproken over ‘het beste vertaalbaar’, maar hij is het eens met het bestuur dat beide 

termen niet een op een inwisselbaar zijn. Hij wil het beter laten aansluiten. Herbergzaamheid moet 

in acht genomen worden. 

HL: proberen te beperken tot vluchteling anno nu. Waarde van vreemdeling en opvang hooghouden.

De motie wordt verworpen. 

Motie 6: Aanpassing van vreemdelingen
Deze motie betrekt de inzichten van Drs. Bert Ferwerda omtrent de aanpassing van vreemdelingen en 

roept op om hierbij tekstueel duidelijk te maken dat een samenleving aanpassingen mag eisen van 

vreemdelingen. Een zekere terughoudendheid is gepast, daarom ontraadt het bestuur deze motie. 

JHH: ‘eisen’ en ‘mogen verlangen’ zijn verschillende begrippen. Het is geen oproep om het maximale 

te eisen. De motie belemmert de rest van de nota niet.

De motie wordt verworpen na de tweede stemronde. 

Motie 7: Bootvluchtelingen
Deze motie betreft de aanduiding van mensen die per boot de oversteek maken naar Europa en 

benadrukt dat mensen die vertrekken vanuit een veilige locatie op dat moment niet vallen onder de 

vluchteling definitie van de VN en roept daarom op om het in dat geval te hebben over ‘asielzoekers’ 

i.p.v. ‘vluchtelingen’. Het bestuur geeft aan dat het woord nauwelijks voorkomt en ziet niet in waarom 

het woord vermeden moet worden, derhalve wordt de motie ontraden.

JHH: in het licht van de VN-definitie is het een beladen term. Het is onwijs om te spreken over 

bootvluchteling.

Job de Visser (JdV) vraagt of dit niet eveneens onder motie drie valt en merkt op dat de indiener 

wellicht betrokken kan worden bij de definiëring. JHH wil de motie toch aanhouden.

JWK merkt op dat motie drie recht doet aan het feit namen te wijzigen.
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Jan de Rooij (JdR) vraagt waarom de motie er is, omdat het woord alleen voorkomt in een bron.  

Er wijzigt niets omdat dit niet aan de orde is. 

JHH: de motie gaat niet alleen om tekstuele aanpassing, maar ook over verdere doorwerking in de nota. 

De motie wordt verworpen.

Motie 8: Asielaanbod vluchtelingen
Deze motie roept op om onderscheid te maken tussen mensen die wel een veilig heenkomen 

hebben gevonden in de regio en mensen die dat niet hebben, en enkel mensen die ook in de 

regio niet veilig zijn en daarom nog steeds vallen onder de VN-definitie van ‘vluchteling’, opvang 

aan te bieden in Nederland of in breder Europees verband. Het bestuur ontraadt deze motie. 

JHH geeft aan dat de focus moet liggen op opvang in de regio. Wel moet erkend worden dat niet 

iedere groep in de regio veilig is. Soms is ontzetting uit vijandige omgeving dus nodig. Dit maakt 

proactief optreden voor specifieke groep noodzakelijk.

De motie wordt verworpen.

Motie 9: Bewaking Middellandse Zee
Deze motie betreft de asielstroom die via boten Europa hoopt te bereiken en roept op om het 

beleid hieromtrent meer in lijn te laten zijn met het Australische model, waarbij boten veilig worden 

teruggesleept naar locatie van vertrek. Dit moet voor Nederland de voorwaarde worden om mee te 

werken bij de operaties op de Middellandse Zee en waar mogelijk dit ook in EU-verband te realiseren. 

Het bestuur ontraadt deze motie omdat het de voornaamste taak van de vloot is om mensen op te 

vangen. 

JHH benoemt de essentie om boten tegen te houden. De doden die vallen als gevolg van overtochten 

zijn deels onze schuld. Nieuwe doden kunnen voorkomen worden door de stroom boten tegen te houden.

NB tekent bezwaar aan tegen de motie vanwege de feitelijke onjuistheden die in de motie genoemd 

worden. De motie loopt vooruit op de feiten en is suggestief. Dit kan alleen onder de voorwaarde dat 

in de regio veilige opvang is, maar dit is niet opgenomen in deze motie.

MH geeft aan dat het Australische model niet te vergelijken met is met het Europese model. De 

belangrijke Bijbelse waarde barmhartigheid moet wel overeind blijven. De motie doet geen recht aan 

mensen die deze kant opkomen.

JHH: niet het aanbod doen om de overtocht te maken. Als we niet streng zijn, blijft men komen en 

blijven er doden vallen.

De motie wordt verworpen.

Motie 10: Nationale grensbewaking
Deze motie roept op om als Nederland meer regie te voeren over het al dan niet bewaken van de 

nationale grenzen en over te gaan tot introductie of herintroductie van de nationale grensbewaking 
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wanneer de asielstroom per voettocht door Europa blijft aanhouden. Het bestuur ontraadt deze motie. 

Het betreft hier de handhaving van het Schengenverdrag. De geest van de motie is al verwoord in de 

nota. JHH vindt de redenering te zwak. Nederland moet niet wachten, maar meteen maatregelen nemen.

FH vraagt hoe JHH de praktische uitvoerbaarheid hiervan precies ziet. JHH geeft aan dat de grenzen 

niet helemaal dicht moeten, er zijn mogelijkheden om dit aan te pakken. Daniël Verheij (DV) vraagt 

wat er overblijft als je ‘zoveel mogelijk personen en vrachtverkeer ontziet’. 

JHH merkt op dat dit een terechte vraag is. Als je de stroom ziet aankomen, kun je erop ingaan en 

hier het beleid op afstemmen.

De motie wordt verworpen.

Motie 11: Aanduiding EU
Deze motie betreft het door elkaar gebruiken van Europa en EU en doet de oproep om EU en 

vervoegingen daarvan te gebruiken wanneer de nota het heeft over de EU. Het bestuur ontraadt deze 

motie, Europa is ook een veelgebruikte aanduiding voor de EU. Het voert te ver om het onderscheid 

overal door te voeren. Het valt onder de geest van motie drie.

JHH: om te voorkomen dat de tekst voor tweeërlei uitleg vatbaar is, moet je consequent zijn. Exact 

zijn in je bewoordingen is relevant. FH verzoekt JHH de motie in te trekken vanwege overbodigheid. 

JHH trekt de motie niet in, omdat het bestuur niet tegemoet komt in de zin van de motie. HL geeft 

aan dat het woord Europa alleen gebruikt wordt als vervolg in de context, de tekst is hier al op 

gecontroleerd. Eventueel kan hier nog een extra keer naar gekeken worden.

De motie wordt verworpen, maar de toezegging blijft staan.

Gerwin Boswijk (GB) vraagt of de besluitvorming iets sneller kan, omdat de punten van beide kanten 

duidelijk zijn. De zaal is akkoord met het voorstel van JWK om de spreektijd te verkorten tot 30 

seconden. 

Motie 12: Nederlandse opstelling
Deze motie betreft de positie van Nederland in Europa en EU en roept op in de nota te benadrukken 

dat verdragen, zeker onder druk, aangepast kunnen worden en het soms beter is om als land een 

eigen koers te varen i.p.v. de koers van de EU te volgen. In aansluiting op deze argumentatie wordt 

opgeroepen om de zin ‘onszelf isoleren binnen Europa is de verkeerde reactie op deze ontwikkelingen’ 

te schrappen.

Het bestuur ontraadt deze motie.

JHH geeft aan dat Nederland baat heeft bij samenwerking, maar niet altijd. Je moet niet altijd de EU 

blijven volgen, er moet nagedacht kunnen worden over ingrijpende maatregelen.

De motie wordt verworpen.
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Motie 13: Onteigening
Deze motie wijst op een voorbeeld in Duitsland waar private eigendommen onteigend worden om 

opvang voor asielzoekers te realiseren, of dat opgenomen is in plannen, en roept op om in de nota 

op te nemen dat de eigendomsrechten gerespecteerd dienen te worden. Daarnaast roept het op om in 

de nota de formulering dat ‘alles er aan gedaan moet worden om voldoende opvang te realiseren’ te 

wijzigen in een formulering waarin wordt aangegeven dat dit een urgent punt is.

De gewijzigde motie is na de deadline ingediend, formeel hoeft geen preadvies gegeven te worden. 

JHH licht de wijziging toe. In de variant is de formulering van urgentie aangepast.

MH blijft bij het preadvies, waarschijnlijk maakt het niet uit in het overnemen van de motie.

JHH wil de specifieke vermelding toch laten staan.

De motie wordt verworpen.

Motie 14: Soevereiniteit
Deze motie wijst op de zinsnede in de motie waarin benoemd wordt dat lidstaten meer financieel 

‘dienen’ bij te dragen en wijst tevens op de soevereiniteit van lidstaten. Dientengevolge wordt de 

oproep gedaan om in de nota geen beleid en maatregelen voor te stellen die als consequentie hebben 

dat er ongewenst soevereiniteit wordt overgedragen aan de EU. Het bestuur ontraadt deze motie. EU-

landen moeten zich meer aan de gemaakte afspraken houden. 

JHH: de EU deinst niet terug haar zin te krijgen als er geen duidelijke afspraak is. Dit resulteert toch 

in inlevering van soevereiniteit. We moeten niet zomaar naar de pijpen van de EU dansen. 

Arie Rijneveld (AR) vindt de motie te zwart-wit geformuleerd. 

Wilco Kodde (WK) is voor de motie. Hij merkt op dat vanuit de grote lidstaten veel druk wordt uitgeoe-

fend, kleine lidstaten moeten soevereiniteit behouden wanneer grote lidstaten iets anders willen. 

MH geeft aan dat de nota geen uitwerking over soevereiniteit is. Dit komt al terug in de nota over 

Europa. Dat wil niet zeggen dat het bestuur het punt niet ziet. 

JHH vindt het noodzakelijk de visie ook in deze nota te verwoorden. 

Na telling van de stemmen wordt de motie met 17 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.

Motie 15:  Illegale asielzoekers
Deze motie betreft de asielzoekers die in Nederland zijn zonder dat zij moesten vluchten vanaf de 

locatie van oversteek naar Europa en roept op hen niet te belonen met een verblijf in Nederland en 

tevens, gezien de onmogelijkheid om hen naar hun thuisland terug te sturen, in de nota op te nemen 

dat het een oplossing kan zijn om hen op een buitenlandse locatie onder te brengen, geïnspireerd 

door het Australische beleid. Het bestuur ontraadt deze motie, de IND beslist hierover.

JHH trekt de deskundigheid van de IND niet in twijfel, maar zij werken wel aan dit beleid. Zelfs 

als iemand niet teruggestuurd kan worden, kunnen we iemand toch niet zomaar in Nederland laten 
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blijven omdat iemand denkt daar recht op te hebben. HL geeft aan dat het bestuur het punt niet 

echt ziet en ontraadt de motie omdat deze afwijkt van hoe we met vluchtelingen omgaan. JHH geeft 

als optie externe locaties te regelen en men niet het vooruitzicht op verblijf in Nederland te geven.

De motie wordt verworpen. 

Motie 16: Islamisering
Tom de Nooijer (TdN) is de hoofdindiener van deze motie, die eveneens na de deadline is ingediend. 

De indieners verzoeken het bestuur expliciet in de immigratienota te vermelden dat SGP-jongeren 

negatief staat ten opzichte van verder islamisering van Nederland en dat hierin een rol voor de 

overheid weggelegd is. Deze belemmering moet wel passen binnen de Nederlandse wetgeving.

HL geeft aan dat het thema begrijpelijk is. Het raakt echter een belangrijk en moeilijk aspect van 

vrijheid van godsdienst waar SGPJ voor staat. Het is geheel onterecht dit in deze motie weg te 

moffelen. Hij wil graag een keer het gesprek aangaan met de indieners. 

TdN merkt op dat in de nota wordt gesproken over immigratie, maar niet over islamisering. Het 

probleem wordt hierdoor echter wel bevorderd.

JHH (mede-indiener): we willen de godsdienstvrijheid niet aantasten, maar wel de cultuur beschermen. 

Er zijn mogelijkheden om de islamisering tegen te gaan, zonder de vrijheid van godsdienst aan te tasten.

Wilbert Peters (WP) stoort zich aan formulering over de rechtstaat, het lijkt op verdachtmaking van 

moslims. TdN geeft aan dat dit niet het geval is, ook moslims zijn onze naasten. 

GB geeft aan dat wij op basis van het christelijk geloof naar onze naasten moeten omkijken.

Lisanne den Hartog (LdH) roept op om voorzichtig te zijn. Dit gaat over de grondwet, daar wordt  

te makkelijk over gedaan. De motie wordt teveel geleid door angst.

FH onthoudt zich van stemming. Dit past niet in deze nota, de motie is teveel gericht op het 

beschermen van de eigen cultuur. Hij zou dit liever motiveren vanuit artikel 36.

 

WP vindt dat de strekking populistisch overkomt. Liefde en barmhartigheid zijn manieren om met de 

medemens om te gaan. Dit niet de juiste weg.

JdV vraagt in hoeverre er sprake is van naastenliefde als we weten dat men in leugen gelooft en voor 

eeuwig verloren gaat.

 

MH geeft aan dat islamisering een gevaar is, maar dat de nota gaat over de positie van de overheid 

t.o.v. vluchtelingen en immigratie. Deze sfeer moet gescheiden blijven. SGPJ vindt de rechtstaat 

belangrijk: wanneer iemand zich niet in onze rechtstaat wil voegen, dan hoort diegene hier niet thuis.

 

TdN benadrukt nog extra dat de moslim zeker onze naaste is, maar dat de islamisering tegengegaan 

moet worden. 

De motie wordt verworpen.
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Motie 17: Communicatie
MH geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat wel en niet behandeld wordt, maar de 

motie is een goede toevoeging. Derhalve adviseert het bestuur de motie over te nemen. 

De motie wordt aangenomen.

Extra motie: Communicatie plaatselijke overheden richting inwoners
FH vraagt of het principe zoals verwoord op pagina vijf van de nota bewust niet is overgezet in 

beleidslijnen. NB geeft aan dat niet bewust is, hij heeft persoonlijk geen bezwaar tegen deze motie. 

FH dient vanwege deze ruimte toch de motie in en roept het bestuur op de principiële lijn op grond 

van Galaten 6 uit te werken in een of meerdere beleidslijnen. 

JWK schorst de vergadering voor een minuut.  

Het bestuur adviseert de motie over te nemen vanwege de christenplicht, tegelijkertijd kunnen de 

teksten niet allemaal een op een overgezet worden. De kanttekening dat er ook aandacht is voor 

andere groepen blijft staan. 

FH heeft Gal. 6:10 gebruikt, dit is de hoofdlijn van de motie. De meeste aandacht moet uitgaan naar 

geloofsgenoten, tegelijkertijd is aandacht voor andere groeperingen essentieel.

De motie wordt aangenomen.

De nota wordt als geheel voorgelegd en in stemming gebracht. Er is 1 stem tegen. De nota wordt 

inclusief de moties aangenomen. Het bestuur zorgt voor verdere uitwerking van de moties.

Motie 18: Politiek activisme
Deze motie brengt naar voren dat politiek activisme kan helpen om meer aandacht op te leveren voor 

onderwerpen en/of standpunten en dit bevorderlijk kan zijn voor de ledenwerving. Dientengevolge de 

oproep om politiek activisme samen met de benodigde kaders als optie op te nemen in de strategie 

van de SGP-jongeren en waar toepasbaar te implementeren in de uitvoer van de activiteiten. Het 

bestuur ontraadt de motie omdat politiek activisme geen doel op zich is. 

JHH merkt op dat het bruikbaar kan zijn bij de uitvoering en verzoekt het bestuur op te nemen dat 

politiek activisme een toegevoegde waarde kan op de strategie. Het wordt nu met grote schroom 

benaderd, stel kaders op en gebruik het politiek activisme.

De motie wordt verworpen.

Motie 19: Documentatie
Deze motie bepleit de noodzaak om een betere informatievoorziening te hebben en relevante 

documentatie beschikbaar te stellen voor de leden en waar mogelijk dit in de nieuwe website te 

verwerken. Het bestuur adviseert de motie over te nemen.  

JHH geeft aan dat de motie als aanvulling dient. JWK merkt hierbij op dat de statuten leidend zijn.

De motie wordt aangenomen.
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Motie 20: Organiseren vrijwilligers
Deze motie benadrukt het belang van de inzet van vrijwilligers binnen de SGP-jongeren en stelt dat 

het organiseren soms onvoldoende slaagt. Dientengevolge wordt de oproep gedaan om de organisatie 

hiervan tegen het licht te houden en te komen met verbeterplannen. 

JHH vindt het te kort door de bocht om te spreken over uitzonderingen. Het argument van ‘geen 

mogelijkheden’ is te zwak, de handdoek moet niet bij voorbaat in de ring gegooid worden. 

GB deelt het advies van het bestuur, het sleutelwoord is compassie en we moeten met gedrevenheid 

doorgaan. AR raadt de indieners aan zelf actief plannen te bedenken. WB stemt tegen de motie en 

complimenteert het bestuur voor de organisatie. Vrijwilligers moeten ook zelf verantwoordelijkheid 

nemen. Met elkaar de schouders eronder zetten is belangrijk. FH vindt de motie overbodig, hij gaat 

ervan uit dat het bestuur hier altijd naar kijkt. NB geeft aan dat de oplossing er al grotendeels is, het 

schema voor activiteiten zat vol.

HJP is trots op alles wat er gebeurt, maar er zijn vaak weinig mensen voor ludieke acties. Over het 

algemeen is het bestuur zeer tevreden, maar het blijft wel op de agenda staan.

JHH ziet de motie als een steuntje in de rug, het blijft zaak dit tegen het licht te houden.

De motie wordt verworpen.

8. Verkiezingen bestuursleden
JvW geeft een toelichting op dit agendapunt. Zoals eerder vermeld, zullen er zes bestuursleden 

aftreden. Om kennisverlies te voorkomen en een goede overdracht te waarborgen worden drie posities 

tijdelijk dubbel bezet.  Voor de vacature bestuurslid Leden & Relaties wordt nog geen kandidaat voorge-

dragen. De kandidaat voor politiek bestuurslid wordt pas vanaf 9 april 2016 bestuurslid. 

Kees Vreeken (KV) geeft een reactie vanuit de adviescommissie. De commissie heeft meegelezen en 

heeft advies gegeven in de ronde van de brieven. Vervolgens heeft men gesprekken gevoerd met de 

geselecteerde kandidaten. De adviescommissie staat achter de keuzes die het bestuur heeft gemaakt. 

De kandidaten stellen zichzelf kort voor. 
Erik Jan Vinke (EJV) is docent Maatschappijleer in Kampen. Hij is begonnen in de lokale commissie 

Elburg, inmiddels is hij voorzitter van commissie Onderwijs. EJV ziet een rol weggelegd om de binding 

te zoeken tussen lokaal, politiek en organisatorisch. Hij vindt het belangrijk om dingen samen te 

doen en naar elkaar te luisteren. Hij wil hier graag een bijdrage aan leveren.

Willem Pos (WP) hoopt vanaf april als bestuurslid mee te draaien. Tot op heden is hij niet actief bij 

SGPJ. WP studeert Politicologie en heeft vanuit deze studie kennis en ervaring opgegaan als het gaat 

om politiek inhoudelijke zaken. Hij wil een bijdrage leveren aan de inhoudelijke visie van SGPJ. WP 

bedankt het bestuur voor de voordracht.

Bert van Roekel (BvR) is landelijk niet actief bij SGPJ, dus er zijn veel nieuwe dingen. Hij gaat deze 

uitdaging graag aan. Reden voor sollicitatie: BvR vindt het leuk om dingen te organiseren en mensen 
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te motiveren, daar liggen zijn kwaliteiten. In zijn baan als projectmanager heeft hij hier ook veel 

mee te maken.

Er wordt schriftelijk gestemd over de voordracht van de kandidaten. Er zijn 51 stemmen uitgebracht, 

wat heeft geleid tot de volgende uitslag: 

EJV: 45 voor, 6 tegen

WP: 48 voor, 2 tegen, 1 blanco

BvR: 47 voor, 2 tegen, 2 blanco

AR vraagt of de eerder behandelde motie nog wordt meegenomen. JWK schorst de vergadering voor 

een minuut. Na overleg wordt besloten dat hierover met de adviescommissie zal worden overlegd. 

Tijdens de volgende ledenvergadering komt het bestuur hierop terug. Alle kandidaten aanvaarden hun 

benoeming. 

9. Rondvraag
FH vraagt wat de resultaten van de ledenwerfcampagne tot nu toe zijn. PL geeft aan dat de 

doelstelling van 1150 nieuwe leden waarschijnlijk behaald zal worden. In de zomer is een campingtour 

georganiseerd. Dit heeft niet veel opgeleverd, maar mensen hebben dit zeker gewaardeerd. Er zijn ook 

twee regioavonden georganiseerd, op beide avonden was er een goede opkomst. Daarnaast loopt de 

goededoelenactie, waarbij een bedrag per lid naar de organisaties SDOK, Open Doors en TWR gaat. De 

schrijfactie op de Familiedagen heeft ook veel opgeleverd, net als de actie met de MAF-rondvlucht. 

Er worden gastlessen gegeven, de plaatselijke commissies worden hier ook bij betrokken. Er is een 

KLIKbel-avond geweest, deze heeft nog ruim 20 nieuwe leden opgeleverd. Op dit moment zitten we 

op bijna 800 nieuwe leden. De Jongerendag en de Wegwijs staan ook nog op de planning.  

FH vraagt vervolgens wat de verhouding KLIK-leden en IC-leden is. PL antwoordt dat de verhouding 

bijna fiftyfifty is. 

JWK roept mensen op aanwezig te zijn bij de ledenwerfevenementen. 

LdH vraagt waarom de campagne niet groter is aangekondigd, dan alleen op een lokale avond. HJP 

geeft aan dat het geen doel was om met die lancering veel aandacht te trekken. De keuze om het op 

een ander moment te doen, zou veel tijd gekost hebben. PL merkt op dat dit nu gelanceerd is als iets 

nieuws, maar het is de bedoeling dat dit elk jaar gedaan wordt. De campagne is een soort paraplu 

waaronder verschillende activiteiten vallen die ook afzonderlijk aangekondigd worden.  

10. Sluiting door hoofdbestuurslid dhr.  Van Leeuwen
JWK sluit de ledenvergadering. Hij bedankt een aantal mensen, waaronder de leden, indieners van 

de moties en dhr. Bisschop, dhr. Den Boef en dhr. Van Leeuwen. Hij hoopt in april af te treden als 

voorzitter en vraagt daarom of mensen in hun netwerk willen rondkijken naar potentiële kandidaten. 

Dhr. Van Leeuwen sluit de vergadering en opent de maaltijd met gebed. Hij bedankt voor de uitnodiging 

aan het hoofdbestuur. Hij waardeert de grote betrokkenheid, er zijn veel moties in korte tijd behandeld. 

Het vertrouwen dat uitgesproken is, is wederzijds. Hij wenst SGPJ veel succes en doordenking van het 

thema dat besproken is. 
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Voorwoord
‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods 
en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u toegeworpen worden’.
Mattheus 6:33

Elke burger heeft een ambt. 
Als christen ben je zelfs 
burger van twee koninkrijken. 
Dat te zijn, wens ik u allen toe. 
Wijlen mr. G. Holdijk

In het jaarverslag SGP-jongeren 2015 dat voorligt, wordt een terugblik op het jaar 2015 gepresenteerd. 
Opnieuw ligt er een jaar achter ons met waardevolle activiteiten. Zo mocht er een start gemaakt 
worden met de uitvoering van de nieuwe ledenstructuur, vond er een interessant Wintercongres plaats 
over het thema ‘Immigratie’ en werd er een ledenwerfcampagne gestart rondom christenvervolging. 
Tal van momenten om dankbaar voor te zijn. Als bestuur willen wij iedereen die zich afgelopen jaar 
heeft ingezet voor SGP-jongeren, hiervoor dan ook hartelijke bedanken! Maar onze grootste dank gaat 
uit naar God. Al deze resultaten konden enkel behaald worden door Zijn onmisbare zegen!

Jongeren met een hart voor christelijke politiek zijn voor SGP-jongeren en voor de samenleving van 
grote waarde. Dat is het burgerschap in het aardse koninkrijk. Maar de grootste waarde is te vinden 
in het burgerschap van Gods Koninkrijk! Als bestuur van SGP-jongeren wensen we jullie vooral toe 
burger te zijn van twee koninkrijken, want al het andere, ook politiek, is eigenlijk maar bijzaak! 

jaarverslag  2015



44 | sgp»jongeren jaarverslag 2015 | 45

jaarverslag  2015

Bestuur

 Algemeen

Tijdens de jaarvergadering van 18 april die werd gehouden in Amersfoort, namen we afscheid van 
de secretaris van het Politiek Platform, Maarten den Dekker. In deze vacature werd Hans van ’t Land 
voorgedragen, die na het benoemen tijdens de jaarvergadering, deze functie aanvaarde. 

Aangezien in 2016 een groot deel van het bestuur af zal treden is een aantal bestuursvacatures  
al  eerder opengezet. Op deze functies zal tijdelijk een dubbele bezetting zijn. Hiermee hoopt het 
bestuur kennisverlies bij het groot aantal aftredende bestuursleden, te voorkomen. Voor de functies 
vicevoorzitter, bestuurslid Organisatie en bestuurslid politiek zijn respectievelijk de volgende kandi-
daten voorgedragen. Erik Jan Vinke, Bert van Roekel en Willem Pos. Tijdens de ledenvergadering van 12 
december te Putten, zijn zij benoemd tot bestuurslid. Willem Pos is tijdens deze vergaring, i.v.m. het 
anders even aantal bestuursleden, benoemd m.i.v. 9 april 2016. 

Het bestuur vergaderde voor de jaarvergadering op 12 januari, 27 januari, 17 februari en 19 maart 
en 16 april. In de nieuwe samenstelling vergaderde het bestuur op 18 mei, 16 juni, 28 augustus, 28 
september, 23 oktober en 18 november. Na de ledenvergadering vergaderde het bestuur op 15 december. 

 Voorzitter - Jan-Willem Kranendonk

2015 was een stabiel jaar voor SGP-jongeren. Het bestuur bleef qua samenstelling grotendeels hetzelfde. 
Enkel Maarten den Dekker werd vervangen door Hans van ’t Land. Doordat het bestuur relatief ervaren 
was, konden veel projecten makkelijk opgepakt worden. De uitdaging voor 2016 wordt om het bestuur 
na het vertrek van zes leden op snelheid te houden. Daarom zijn Bert van Roekel, Erik Jan Vinke en 
Willem Pos reeds benoemd op het Wintercongres van 2015.

In 2015 haalde de SGP een prachtig resultaat bij de Provinciale Statenverkiezingen. Tegelijk heeft 
onze moederpartij niet meer de unieke positie die het de afgelopen jaren bekleedde. Dat heeft impact 
op de hoeveelheid media-optredens waarvoor SGP-jongeren gevraagd wordt. Desondanks ben ik een 
aantal keer op Radio 1 geweest, onder meer bij Stand.nl, WNL op Zaterdag en de Koningsdag-uitzend-
ing. Ook op Groot Nieuws Radio ben ik te horen geweest. Ook publiceerde ik meerdere opinieartikelen 
in het RD en één in Trouw. Daarnaast schreef ik met regelmaat blogs voor CIP.nl en onze eigen website. 
Interviews waren er met het RD en de GezinsGids. 

In Barneveld, Bleskensgraaf, Neder-Betuwe, Schouwen-Duiveland en Werkendam leverde ik een bijdrage 
aan een lokale avond door middel van een lezing of het leiden van een debat. Bovendien heb ik gespro-
ken op de partijdag van de SGP. Ook maakte ik deel uit van het 20 over 20 panel in De Rode Hoed. 
Verder heb ik de SGPJ-cafés geleid in Utrecht, Rotterdam en Gouda. Dat dit concept van de grond is 
gekomen, ben ik erg blij mee. Het is een inhoudsvolle en tegelijk ontspannen manier om vrijwilligers 
en betrokken leden te ontmoeten!

Binnen de partij waren er het afgelopen jaar regelmatig ontmoetingen met andere geledingen. Uiteraard 
door middel van het strategisch beraad en bezoeken aan de fractie en het hoofdbestuur. In januari was er 
een Duurzaamheidsrace met Elbert Dijkgraaf, onze commissie DOL en enkele bestuursleden om aandacht 
te vragen voor dit thema. Daarnaast waren wij betrokken bij het opzetten van het Internationaal 
Secretariaat van de SGP. 

Contacten met andere politieke jongerenorganisaties zijn er het afgelopen jaar vooral op informeel 
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niveau geweest. Het CSJC gaat in 2016 op een andere manier verder. Als bestuur hebben wij besloten 
vanaf dat moment geen deel meer uit te maken van dit orgaan. De koers was niet de onze en  
het resultaat van het CSJC was marginaal. Onze deelname is daarom in goed overleg beëindigd.  

Binnen SGP-jongeren ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van drie manifesten. 
Complimenten aan respectievelijk de commissie Internationaal (manifest EU), commissie SEZ 
(manifest belastingstelsel) en onze beleidsadviseur (immigratienota) voor al het werk dat verricht is bij 
het schrijven en bijschaven van deze documenten. Jullie hebben drie mooie eindproducten opgeleverd! 
Ook de invulling van congressen en de naderende SGP-jongerendag ben ik actief mee bezig geweest. De 
organisatie van de reis naar de Verenigde Staten kost veel voorbereiding als reisleider. Daarnaast was er 
uiteraard al het ‘gewone’ bestuurswerk dat de aandacht vroeg. 

Dit jaarverslag zal behandeld worden op het congres dat ik afscheid neem. Het is een vreemd gevoel 
dat mijn termijn er alweer bijna opzit. Ik heb drie mooie jaren gehad en hoop dat mijn opvolger 
eenzelfde ervaring zal hebben. Daarom wil ik alle vrijwilligers niet alleen bedanken voor de inzet 
in 2015, maar ook voor de kans om de afgelopen drie jaar met jullie de koers van SGP-jongeren te 
bepalen. Het ga jullie goed! Bovenal wens ik jullie persoonlijk en SGP-jongeren als organisatie Gods 
zegen toe voor 2016 en dank ik Hem voor alles wat wij in 2015 uit Zijn hand ontvingen.

 Vicevoorzitter - Harm Jan Polinder

Het jaar 2015 is ten einde gekomen. Het ingaan is altijd een bijzonder moment, ook voor een organisatie 
als SGP-jongeren. Het is ook een spannend moment. De balans zal immers opgemaakt worden, het gedane 
werk zal afgewogen worden. Als het nieuwe jaar begint wordt het oude jaar afgesloten, voor mij het 
laatste volledige jaar als vicevoorzitter van SGP-jongeren. Met veel plezier ben ik vier jaar bestuurslid 
van SGP-jongeren geweest, waarvan drie jaar in mijn huidige functie. Toch is het goed om ook weer af te 
zwaaien. Nieuw talent met nieuw enthousiasme staat klaar. Sterker nog, het nieuwe talent is inmiddels 
benoemd. Erik Jan, ik wens je veel wijsheid toe als vicevoorzitter van deze fantastische club! 

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 onze -plaatselijke 
en landelijke- vrijwilligers te bedanken voor alle tijd en energie die in SGP-jongeren is gestopt. Dankzij 
jullie inzet hebben we afgelopen jaar veel werk kunnen verzetten. Ik wil een aantal activiteiten eruit 
lichten, hoewel dit verslag lang niet compleet is.

Allereerst ledenwerving. Afgelopen jaar was een jaar zonder SGP-jongerendag en zonder Wegwijsbeurs. 
Normaalgesproken twee belangrijke events, o.a. nodig voor onze ledenwerfcampagnes. Toch hebben 
we afgelopen jaar qua ledenwerving een mooi jaar doorgemaakt. Met jaarlijks honderden leden die de 
leeftijdsgrens van 28 jaar passeren is het hard werken om ons ledenaantal te stabiliseren. Afgelopen jaar 
is dat gelukt ondanks het ontbreken van deze twee belangrijke ledenwerf events. Daarnaast is gestart 
met een belangrijk nieuw product: het lespakket. Dankzij de inzet van onze Beleidsadviseur Niek Bakker 
kunnen we nu al spreken over een succes, inmiddels zijn tientallen gastlessen gehouden waar honderden 
leden werden geworven.

Afgelopen jaar zijn we gestart met een nieuw event. Het SGPJ-café. Al langere tijd lagen de plannen 
hiervoor op tafel, afgelopen jaar hebben we dit event voor het eerst drie keer georganiseerd. Prof. Mr. Pieter 
van Vollenhoven was te gast tijdens het eerste SGPJ-café in maart. Daarna waren eind augustus Andries 
Knevel en eind november Arend-Jan Boekestijn te gast. De opzet van het SGPJ-café is vernieuwend. Geen 
forums, lange lezingen en debatten. Wel één spreker met een speech die daarna met de zaal in gesprek 
gaat. En vooral: heel veel tijd om te ‘borrelen’ (en uiteraard alles met mate). We kijken hier dankbaar op 
terug. Komend jaar gaan we dit herhalen en gaan we zelfs vier SGPJ-cafés organiseren.

Afgelopen jaar werden ook twee ledenvergaderingen georganiseerd. In april onze jaarlijkse 
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ledenvergadering en in december een extra ledenvergadering tijdens het geslaagde wintercongres in 
de Vanenburg in Putten. Dankbaar kijk ik terug op deze twee momenten waarin we merkten dat we 
als leden en vrijwilligers van SGP-jongeren samen de schouders onder deze organisatie zetten om 
christelijke politiek te bestuderen en uit te dragen. Tijdens deze ledenvergaderingen werden ook de 
laatste ontwikkelingen gedeeld m.b.t. de structuurwijziging van SGP-jongeren. Sinds halverwege 2013 
heeft SGP-jongeren een structuurwijziging ondergaan waardoor plaatselijke verenigingen onderdeel zijn 
geworden van de landelijke SGP-jongeren. Van meet af aan konden we rekenen op steun van lokaal 
opererende leden van SGP-jongeren. Dankzij hun inzet en betrokkenheid is 1 januari 2016 de datum dat 
de nieuwe structuur definitief in werking treed. Daar zijn we enorm dankbaar voor, mede daardoor durf 
ik in 2016 af te zwaaien. Het is nu tijd om alle voorbereidingen van de afgelopen jaren om te zetten 
in daden.

Ik zou nog veel meer kunnen noemen, maar ook dan zou ik dingen missen. Ik zie er naar uit om -vanaf 
de zijlijn- te zien hoe SGP-jongeren zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen tot 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 2016.  

 Secretaris - Janneline van Westreenen

Met het einde van 2015 is er weer een mooi en waardevol jaar ten einde. Van alle kanten is er veel werk 
verzet, waardoor er ook in 2015 weer mooie resultaten behaald mochten worden. 

Als bestuur werken wij met een jaarplan. Hierin staan alle doelen voor het komende jaar opgenomen. 
Die doelen lopen uiteen van organisatorische tot interne doelen. Als secretaris heb ik mij vooral bezig 
gehouden met het bewaken van de planning rondom het jaarplan, zodat alle acties op tijd en volgens 
afspraak werden uitgevoerd. 

In 2015 ben ik bezig geweest met de procedures rondom het invullen van de bestuursvacatures. 
Aanvankelijk bleven de reacties uit, maar na inzet van veel vrijwilligers kwamen er uiteindelijk toch 
voldoende sollicitanten. Tijdens het Wintercongres is het bestuur aangevuld met drie enthousiaste en 
bekwame kandidaten. Door een aantal bestuursfuncties tijdelijk dubbel te bezetten konden de drie 
nieuwe bestuursleden goed ingewerkt worden voor hun functie. Ik heb er daarom alle vertrouwen in om 
met een bijna nieuw bestuur van start te gaan in 2016. 
 
Afgelopen jaarvergadering is de adviescommissie  kort toegelicht, waarna deze van start is gegaan. 
Zij hebben naar het bestuur een proactief adviserende rol. Daarnaast zijn zij afgelopen jaar ook 
actief betrokken geweest bij de procedures rondom de invulling van de bestuursvacatures. Door hun 
adviserende rol werden de besluiten met een groter draagvlak genomen. Vanuit de landelijke en lokale 
commissies werd er nog weinig gebruik gemaakt van de adviescommissie. In 2016 zullen we erop in 
gaan zetten dat de functie van adviescommissie beter bekend wordt en meer gebruikt zal gaan worden. 

Afgelopen jaar is er vanuit veel verschillende kanten van de organisatie overleg geweest met het 
bestuur, namelijk vrijwilligers, voorzitters van de landelijke commissies, HR en lokale bestuursleden. Uit 
al deze overleggen kwamen mooie actie- en verbeterpunten naar voren die onze organisatie zeker ten 
goede deden komen. Ik wil iedereen die betrokken is bij SGP-jongeren bedanken voor de samenwerking 
en enthousiaste inzet in het afgelopen jaar! Met jullie enthousiasme, maar vooral met Gods hulp, zie ik 
weer uit naar 2016!

 Beleidsadviseur - Niek Bakker

Afgelopen jaar is de herstructurering verder voorbereid en vormgegeven. De beleidsadviseur is vanaf 
het begin nauw bij dit project betrokken en heeft dit proces begeleid, samen met de penningmeester 
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en commissie Organisatie. Per 1 januari 2016 is de overgang van plaatselijke vereniging naar commissie 
binnen de landelijke vereniging een feit. 

Daarnaast is de beleidsadviseur nauw betrokken geweest bij het thema ledenwerving. Dit heeft 
geresulteerd in een lichte stijging van het aantal leden. 

Ledenwerving heeft ook de aandacht tijdens de gastlessen die gegeven worden. Afgelopen jaar zijn er 
41 gegeven door de beleidsadviseur, met name in de groepen 8 van de basisschool. In dat kader is er 
afgelopen jaar gewerkt aan een lespakket, waarin uitleg wordt gegeven over gemeentelijke politiek. 
Waar mogelijk wordt de lokale gemeenteraadsfractie en/of de lokale SGP-jongeren betrokken bij het 
uitvoeren van de lessen. Vaak wordt dit gekoppeld aan een bezoek aan het gemeentehuis.

Op het Wintercongres van 11 en 12 december is er door de ledenvergadering een nota aangenomen over 
immigratiebeleid. De beleidsadviseur is als auteur nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van 
dit document.

Op het terrein van vorming en toerusting van de betrokken vrijwilligers en leden is er een masterclass 
Christelijke politiek gehouden (in samenwerking met het WI). In het najaar is voor de tweede keer een 
masterclass over Israël gegeven, i.s.m. Driestar Educatief en het Deputaatschap voor Israël (GG). Specifiek 
voor politieke vrijwilligers is er een debattoernooi geweest in samenwerking met de gemeenteraadsfractie 
in Dordrecht. Voor deze groep is er in het najaar ook een schrijfcursus georganiseerd. In 2015 is er ook 
een aanzet gegeven voor een studiegroep voor vrijwilligers. 

De beleidsadviseur is ook de verbindende schakel met andere geledingen van de partij. Dat houdt in 
dat de beleidsadviseur deelneemt aan het MT van het partijbureau, het strategieberaad, met enige 
regelmaat de Tweede Kamerfractie bezoekt e.d. 

Daarnaast is de beleidsadviseur betrokken geweest bij veel andere activiteiten, waaronder de 
jaarvergadering, het wintercongres, de regioavonden, SGPJ-cafés enz., als ondersteuning bij de 
organisatie. 

Commissies

 Organisatie - Wilhelm Doeleman

Commissie organisatie heeft als doel om de standpunten en visie van de SGP-jongeren vormend uit 
te dragen. In 2015 heeft de commissie haar grootste bijdrage geleverd in het organiseren van de 
jaarvergaderingen en het wintercongres. Daarbij heeft de commissie een bijdrage geleverd aan het 
overgangsproces van de lokale verengingen naar de vernieuwde structuur. 

De commissie organisatie organiseerde op 18 april in het Hoornbeeck College de jaarlijkse 
ledenvergadering. Deze ledenvergadering werd georganiseerd in de nieuwe stijl, waar gewerkt met 
moties en alle leden stemrecht hadden. Op 11 en 12 december vond het jaarlijkse wintercongres plaats 
op kasteel de Vanenburg in Putten. Hier werd 2 dagen lang stilgestaan rondom het thema immigratie! 
Minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok was hierbij de hoofdgast. Op de jaarvergadering die op 12 
december plaatsvond werden er maar liefst 3 nieuwe bestuursleden benoemd door de aanwezigen. Ook 
werd de immigratienota gepresenteerd en was er ruimte voor moties en debat. Een aantal commissieleden 
nam actief deel in verschillende commissies zoals: SGP-jongerendag 2016, SGPJ-café en ledenwerving. 
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In het afgelopen jaar werd er door de speciaal benoemde vicevoorzitter binnen de commissie organisatie 
gewerkt aan de opvolging van de nieuwe structuur. Veelal praktische zaken zoals ledenoverdracht, 
financiële structuur en formele uitschrijvingen vroegen hierbij de aandacht. Ook werd er in samenwerking 
met de commissie leden een aantal lokale avonden georganiseerd met verschillende commissies. Daarbij 
werd er door de lokale commissies op de adviseurs verenigingen verschillende keren een beroep gedaan 
op kennis en praktische ondersteuning. In 2015 zijn alle formele zaken voor de nieuwe structuur 
afgerond en kan er per 2016 in de nieuwe stijl gewerkt worden.

De commissie organisatie heeft het afgelopen jaar de versterking gekregen van de volgende personen: 
Thirza Nieuwenhuis, Josefien Verschuure, Dirk van Horssen en als nieuwe voorzitter hebben we Bert van 
Roekel mogen verwelkomen. Afgelopen jaar werd er elk kwartaal door de commissie vergaderd.

 Communicatie - Pieter Schreuder

Website
Er is in dit jaar veel voorwerk gedaan om een nieuwe website te lanceren in de loop van 2016. Daarnaast 
is er voor de jongerendag een nieuwe website ontworpen en gebouwd.

In lijn met het communicatieplan wordt er toegewerkt naar een themabeleid op de website ter 
vervanging van het huidige doelgroepenbeleid. Elk thema staat een bepaalde periode in de spotlights 
(naast actualiteit), met voor elke doelgroep wat wils. 

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 2015 is er meer dan in vorige jaren ingezet op 
video. Door elke 3 maanden een opnamemoment te plannen zijn er diverse keren video’s ingezet. 

Magazines
KLIK en InContact werden in 2015 voor het eerst via Erdee Distributie verzonden. Dit betekende een 
flinke kostenbesparing. De eerste verzending ging niet helemaal goed qua adressering, daarna geen 
problemen maar gehad.

PR
Het afgelopen jaar is er voor veel evenementen veel gedaan aan communicatie. Voor de jongerendag in 
2016, de Familiedagen, de congressen en vele lokale avonden. Daarnaast de masterclasses die werden 
aangeboden. Ook na evenementen werd er vaak nog wat gepubliceerd (foto’s, verslagen, filmpjes). 

In december hebben we Lourens van Bruchem, raadslid in Geldermalsen een hart onder de riem gestoken 
met een bloemetje nadat hij was bedreigd n.a.v. de AZC-discussie. Verder hebben we eerder in het jaar 
meegewerkt aan de Liefde & Trouw-campagne van de SGP.

Lespakketten
Gastlessen zijn voor SGP-jongeren belangrijk. We hebben daarom een aantal lespakketten gemaakt die 
succesvol worden ingezet. 

Nieuwe commissie
Voor de nieuwe lokale commissie in Elburg en Oldebroek is een logo en commissiewebsite gemaakt. 

 In Contact - Niels van Leeuwen

Ook in 2015 zijn er door commissie InContact weer vier mooie IC-bladen gemaakt. Het eerste nummer 
had als thema ‘Oorlogen’. Uit de mond van Joram van Klaveren (VNL) hoorden we dat de mens niet 
per definitie goed is, maar geneigd tot alle kwaad. Daarnaast werd Harry van Bommel (SP) aan de 
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tand gevoeld over de huidige wereldmachten. Het interview met Jeanine Hennis-Plasschaert, de 
‘beschermvrouwe van Nederland’ was een hoogtepunt uit dit veelzijdige nummer.

Het tweede nummer handelde over het onderwerp ‘Discriminatie’. Een krachtig woordgesprek met rabbijn 
Binyomin Jacobs sierde dit nummer. Daarnaast hoorden we onze eigen voorman Kees van der Staaij die 
sprak over zijn visie op discriminatie. 

In het derde nummer, dat ging over ‘Europa’, kwam weer een minister aan het woord. Dit keer de 
crisismanager van Europa, Jeroen Dijsselbloem. Daarnaast werd er in de ludieke rubriek ‘eten met’ 
een vorkje geprikt met Arjan Klein. Naast vele andere mooie artikelen en columns spraken we Peter 
van Dalen over de macht van Brussel, de godsdienstvrijheid en christen-zijn in deze samenleving. Een 
inspirerend nummer!

Infrastructuur & Mobiliteit: dat was het thema van het vierde en laatste nummer van dit jaar. En ook 
dit keer slaagden we erin een minister te interviewen, dit keer in de persoon van Melanie Schultz 
van Haegen. Vrijwel alles in dit nummer stond in het teken van infrastructuur, zoals de deltawerken, 
fietspaden en een mooie factsheet met chronologisch overzicht ‘van boomstam tot vliegende auto’. Een 
waardige afsluiter van dit politieke jaar!

Ook in 2015 heeft de commissie vier keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 17 februari, 
16 juni, 15 september en 3 december. In december namen we afscheid van redacteur en secretaresse 
Mathilde van Meeuwen. Martijn Stouten zal haar taak als redactiesecretaris overnemen. Daarnaast hebben 
we afscheid moeten nemen van Adriaan van Beek. Zijn functie van eindredacteur is overgenomen door 
Hannah Neele. Ook mochten we een nieuw redactielid verwelkomen: Jurian van der Ree. Als commissie 
hebben we al veel zin om in 2016 weer vier nummers samen te stellen. De thema’s en inhoud houden 
we nog even geheim, alvast veel leesplezier! 

 KLIK - Maarten Molenaar

De vaste rubrieken in het blad waren In het Licht (korte, Bijbelse inleiding); Kartrekkers (interview met 
de lijstrekker van een partij); Standpuntig (artikel over een standpunt van de SGP); Puzzelpagina en 
het Taboetje (waarin een dubieus iets wordt besproken zoals gameverslaving). In KLIK 3 is een einde 
gekomen aan de serie Kartrekkers en zijn we begonnen met twee nieuwe series. In Exotic schrijven we 
over heel bijzondere, opvallende landen. In de serie Op missie met… schrijven we over organisaties die 
zich bezig houden met vluchtelingen of Bijbelverspreiding. Zo willen we ook tegemoetkomen aan het 
jaarthema van de SGP voor 2016: Samenleven is een wérkwoord. 

De overige pagina’s worden gevuld met interviews met bekende en minder bekende Nederlanders en 
andere (informatieve) artikelen over bijvoorbeeld de jeugdgevangenis en de 70-jarige bevrijding van 
Nederland. 

De jaarlijkse KLIK-dag in Den Haag was ook dit jaar weer op open monumentendag, zaterdag 12 
september. Menno de Bruyne gaf een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer en over het 
Binnenhof. Er waren dit jaar ruim 30 enthousiaste kinderen die zich hadden opgegeven. Het was een 
gemotiveerde en betrokken groep. 

In 2015 hebben er veel veranderingen in de commissie plaatsgevonden. Gerdineke van Silfhout, 
eindredacteur, heeft na 7 jaar afscheid genomen van de commissie, evenals Albert van de Maat, 
beeldredacteur. In plaats van Gerdineke is Trude Slinger bij de commissie gekomen. Jan de Rooij, die 
ook beeldredacteur is van InContact, heeft de plaats van Albert ingenomen. De commissie bestaat 
verder nog uit Maarten Molenaar (hoofdredacteur en commissievoorzitter), Hendrina van de Pol-Spanjer 
(secretaris, bij wie we altijd hebben vergaderd), Marijn Verschuure, Thirza Nieuwenhuis en Nellieke Oudijn. 

 Leden & Relaties  

 Ledenwerving - Paula Leenstra-Schot

2015 was voor commissie ledenwerving een vruchtbaar jaar en daar zijn we dankbaar voor. Er is veel 
werk verzet door veel mensen om dit jaar onze ledenaantallen te laten stijgen! We hebben ruim 1000 
nieuwe leden mogen verwelkomen en zijn met bijna 200 leden gegroeid.

Het jaar is begonnen met een brainstorm (20 januari) voor een ledenwerfplan. 2 maart volgde een 
vervolgsessie en op 22 mei werd het ledenwerfplan gelanceerd op de eerste avond van plaatselijke 
commissie Vallei & Rijn door Kees van der Staaij. Het plan was als volgt: drie thema’s stonden centraal; 
terrorisme, geloofsvervolging en rechten van minderheden. Hieromheen zijn verschillende acties en 
avonden voor opgezet en statements over geschreven. Daarnaast waren er verschillende ledenwerfacties 
als: als je naast jezelf 4 jongeren lid maakt, maak je kans op een rondvlucht met de MAF en voor elk 
nieuw lid gaat er een X bedrag naar het goede doel (OpenDoors, SDOK & Trans World Radio). 

In de zomer hebben we een campingtour georganiseerd (5 augustus bungalowpark Hoge Hexel, 12 
augustus camping Wolfskuylen). In het najaar zijn er twee succesvolle regioavonden (9 oktober in 
Barneveld en 7 november in Goes i.s.m. Bezinningsavond Zeeland) georganiseerd in samenwerking met 
plaatselijke commissies met het thema ‘vluchtelingenproblematiek en geloofsvervolging’. 

20-22 oktober hebben we op de Familiedagen in Gorinchem gestaan. We hebben hier veel leden kunnen 
werven (320 stuks) o.a. door de schrijfactie naar vervolgde christenen met de SDOK en de samenwerking 
met de NCOK (christenen uit defensie). Ook hebben we 3 november een Klikbelavond gehouden om de 
automatisch uitgeschreven leden (15 jarigen) te vragen opnieuw lid te worden.  

Het bestuurslid Leden & Relaties is ook verantwoordelijk voor het SGPJ-café wat we dit jaar hebben 
opgezet. Hiervoor is een aparte commissie opgericht en daarmee is op de volgende data vergaderd: 
3 februari, 31 maart, 6 mei en 27 oktober. SGPJ-café 1: 13 maart met Pieter van Vollenhoven in 
Utrecht over ‘Veiligheid’. SGPJ-café 2: 28 augustus met Andries Knevel in Rotterdam over ‘Democratie of 
Mediacratie’. SGPJ-café 3: 5 november met Arend Jan Boekestijn in Amersfoort over ‘Op de puinhopen 
van de Arabische Lente’. 

De commissie Ledenwerving heeft voor de zomer Jan Herber Hoogendoorn, Herlinde Paauwe en Aart 
Jongejan mogen verwelkomen. Aan het einde van het jaar hebben we afscheid genomen van Anneke 
Schaap. Commissie Ledenwerving heeft op de volgende data vergaderd: 27 januari, 10 februari, 2 juni, 
25 augustus, 6 oktober en 25 november (met commissie Communicatie). 

 Relaties - Daniël Verheij

Het jaar 2015 is voor de commissie Relaties het jaar waarop de commissie op volle kracht kon laten 
zien wat het waard is. Met een drietal avonden SGPJ Café en een wintercongres was het qua activiteiten 
een relatief rustig jaar. Bij de genoemde activiteiten is voldaan aan de verwachte inkomsten  Er is dit 
jaar niet stil gezeten, maar liefst vier commissieleden hebben zich bij de commissie gevoegd (stijging 
van 200%). Daarnaast zijn er vele voorbereidingen getroffen voor de activiteiten die voor 2016 op het 
programma staan, nieuwe commissieleden zijn ingewerkt en hebben kennis gemaakt met de organisatie. 
Er komen dit jaar onder andere een viertal SGPJ Cafés een SGP-jongerendag en een najaarscongres 
aan. Genoeg activiteiten om ons D.V. 2016 voor in te zetten en bedrijven te verbinden met de mooiste 
politieke jongerenorganisatie die er is!

Aan het begin van het jaar kon de commissie, welke bestond uit twee leden, via de mail en telefonisch 
contact houden. De commissie Relaties heeft verder vergaderd op 12 mei, 6 juli, 7 september  
en 17 november.
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Politiek Platform

 Voorzitter & Secretaris Politiek Platform - Martin Holleman & Hans van ‘t Land

2015 was voor het Politiek Platform van SGP-jongeren een dynamisch jaar. Enkele grote projecten zijn 
afgerond en nieuwe gestart. Niet alleen inhoudelijk maar ook qua verantwoordelijke bestuursleden 
is het Politiek Platform aan veranderingen onderhevig. We hebben afscheiden genomen van Maarten 
den Dekker en Hans van ’t Land verwelkomd. Daarnaast is Willem Pos toegetreden als derde politiek 
(schaduw)bestuurslid. Op deze wijze wordt de continuïteit gewaarborgd als Martin Holleman in april 
2016 afscheid neemt als voorzitter van het Politiek Platform.

Een van de doelen die het Politiek Platform zich had gesteld voor 2015 was de ingezette lijn van 
inhoudelijke verdieping voort te zetten. In 2015 zijn er door de politieke commissies een viertal 
manifesten gepubliceerd. De twee manifesten van de commissie Internationaal, over de toekomst van de 
Europese Unie en immigratie, zijn op de ledenvergaderingen van SGP-jongeren uitgebreid bediscussieerd 
en aangenomen. Beide manifesten zijn in nauwe samenwerking met de andere commissies en de 
beleidsadviseur tot stand gekomen en zijn hierdoor documenten die vanuit de politieke commissies 
breed worden gedragen. Daarnaast hebben de commissies Onderwijs en Sociaal Economische Zaken een 
manifest geschreven over respectievelijk Onderwijs 2032 en het belastingstelsel. 
Een tweede doel van het Politiek Platform betrof het versterken van het ‘wij-gevoel’ tussen de 
politieke commissies. Hieraan is handen en voeten gegeven door het organiseren van gezamenlijke 
avonden, waarbij de nadruk meer op interactie is komen te liggen. Voorbeelden hiervan zijn een intern 
debattoernooi, een schrijfcursus en een discussieavond over de staat Israël met holocaustoverlevende 
en oud-journalist Salomon Bouman. 

De voorzitter van het Politiek Platform heeft in het afgelopen jaar een aantal keer in de media 
opgetreden. Denk hierbij o.a. aan het meedoen aan een debat op Radio 1, het schrijven van een 
aantal columns voor CIP.nl en diverse opinieartikelen met Jan-Willem Kranendonk. Daarnaast heeft de 
voorzitter van het Politiek Platform diverse debatten geleid bij landelijke activiteiten van SGP-jongeren 
en de lokale commissies. 

De secretaris van het Politiek Platform heeft zich intensief beziggehouden met de productie en publicatie 
van statements op de website en het verschijnen van artikelen in De Banier en Zicht. Ook hebben 
de bestuursleden nagenoeg elke week een Van de Bestuurstafel geschreven voor op de website. Ook 
heeft de politiek secretaris geparticipeerd in enige debatten, als de voorzitter en politiek voorzitter 
verhinderd waren.  

 Internationaal - Wilco Kodde

2015 was het jaar van de publicatie van het EU-manifest. Tijdens de jaarvergadering werd het werkstuk 
door een overgrote meerderheid van de leden aangenomen. In het manifest beschrijft de commissie 
Internationaal een Europese Unie die nationale lidstaten maximale beleidsvrijheid gunt, qua leden zo 
klein mogelijk blijft én serieus werk maakt van een gezamenlijk energie- en duurzaamheidsbeleid. 

In juli van het jaar nam SGP-jongeren voor het eerst deel aan de jaarvergadering van ECPYouth, het 
jongerennetwerk van de ECPM. Tijdens deze vergadering werd één van de leden, Ardjan Boersma, 
gekozen in het bestuur. In dit bestuur mag hij de sleutelpositie innemen van politiek secretaris. In 
november werd in samenwerking met PerspectieF, onder de vlag van ECPYouth, een congres over monetair 
schuldenbeleid gehouden in Amsterdam. Hier waren tientallen jongeren uit heel Europa aanwezig. 
In december reisden enkele leden van de commissie met twee bestuursleden naar Litouwen om de 
jongerenpartij van de BCD uit Wit-Rusland te ontmoeten en samen te werken aan een project inzake 
het ontwikkelen van een politiek programma.
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De samenstelling van de commissie wijzigde in 2014: Luuk van Rinsum en Hans van ’t Land namen 
afscheid, Gerwin Geneugelijk en Coen Hermenet kwamen nieuw in de commissie.

De commissie vergaderde op 2 februari, 14 maart, 24 juni, en 25 november. Er werd, meer dan alle jaren 
ervoor, gebruik gemaakt van overleg via telefoon, e-mail en Skype.  

 Binnenland - Mathijs Jonkers

Aan het begin van het, politiek gezien, mooie jaar 2015 hebben wij ons halfjaarthema over SGP & media 
afgerond. Na een vergadering op 16 februari, waar wij onze 10 mediaregels bespraken, konden we op 
20 maart, in samenwerking met de lokale commissie van Barneveld, een prachtige avond neerzetten 
over SGP en de media. Sprekers waren Sjuul Paradijs (Telegraaf) en Arnoud Proos. Lisanne den Hartog 
gaf een nuttige samenvatting van de resultaten van ons onderzoek in het halfjaarthema. Nadat op 
24 maart in een tweede vergadering de mediaregels werden vastgesteld, hebben we deze op 21 april 
mogen overhandigen aan SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. De lokale SGP-fracties hebben onze 
mediaregels opgestuurd gekregen.

Afgelopen jaar stond voor onze commissie met name in het teken van de inzet en capaciteit van de 
politie. In dit kader hebben we een klein literatuuronderzoek gedaan en hebben we vier werkbezoeken 
afgelegd. Vergaderd over dit thema hebben we op 21 april, 10 juni, 15 september, 22 oktober, 16 
november en 7 december. Op 6 juli vond er een gezamenlijke vergadering plaats met SGPJ Vallei & Rijn. 
Dit om de avond die nog moet plaatsvinden alvast voor te bereiden. Op 23 april ontvingen wij twee 
vertegenwoordigers van het platform Bezorgde Dienders in het gebouw van de Tweede Kamer. Met hen 
spraken wij over de zorgen die zij hadden over de ontwikkelingen in de samenleving en in de politiek 
rondom de politie. Op 15 september hadden wij een gesprek met een woordvoerder van de Nationale 
Politie. Met haar bespraken we de gang van zaken binnen de organisatie op dit moment. Hier kregen we 
een inblik in de personele vormgeving van de reorganisatie. Lisanne heeft in tussentijd nog een gesprek 
gevoerd met een individuele politieagent. Via een gedegen verslag werd de rest van de commissie op 
de hoogte gesteld van de blik op de praktijk van deze agent. Buitengewoon nuttig om te zien hoe een 
agent in de praktijk kijkt naar de reorganisatie. Op 7 december spraken we met een tweetal ambtenaren 
op het ministerie van Veiligheid & Justitie. Met hen bespraken we de actuele beleidsontwikkelingen. 
Ook hier kregen we weer een nuttig inkijkje in de praktijk van de beleidsontwikkeling. 

Frans en Lisanne hebben op 5 november een rondleiding mogen ontvangen bij de AIVD. Zij hebben dit 
als bijzonder leerzaam en verrijkend ervaren. Mathijs had de eer een Symposium over mensenrechten 
op straat te mogen bezoeken. Arie Vonk Noordegraaf heeft namens onze commissie deelgenomen aan 
de brainstormsessies van de immigratienota en het Wintercongres. Uiteraard zijn we bij (bijna) alle 
landelijke activiteiten goed vertegenwoordigd geweest.

Aan een lange, zeer stabiele periode is dit jaar een eind gekomen. Frank van Es nam in het eerste half 
jaar afscheid, terwijl Maurits kort na de zomervakantie het vliegtuig nam naar de overzijde van het 
kanaal. Gelukkig hebben we Lennart Ouwendijk welkom mogen heten.

 
 Sociaal Economische Zaken - Arie Rijneveld

De zeven magere jaren zijn voorbij. Nederland klimt op uit het dal van de economische crisis. Vrijwel 
iedereen heeft meer te besteden dan de voorgaande jaren. De werkloosheid blijft echter een punt 
van aandacht. De belangrijkste taak voor de overheid ligt wat ons betreft momenteel bij het op orde 
brengen van de begroting en het aanpakken van structurele problemen. Kortetermijndenken is daarbij 
ongewenst. Met deze thematiek mag onze commissie zich bezighouden.

Onze commissie heeft, samen met ECPYouth en Perspectief, de organisatie van de ECPYouth 
Conferentie op 27 en 28 november in Amsterdam op zich genomen. De spreker, Paul Mills van het IMF, 
sprak over zijn visie op schuld en de economie vanuit Bijbels perspectief.
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Vorig jaar zijn wij begonnen met een onderzoek naar het, in onze ogen, meest gewenste belastings-
telsel en de invulling daarvan. Dat onderzoek hebben wij dit jaar afgesloten. De aanleiding was een 
beloofde belastingherziening met 5 miljard euro als smeergeld. Het kabinet deelde cadeautjes uit, 
maar verzuimde om een herziening door te voeren. Dit is echter nog steeds nodig. 

Eind van dit jaar zijn wij begonnen met een onderzoek naar zzp’ers. Dit is een snel groeiende groep 
binnen onze werkzame arbeidsbevolking. Het beleid zal daar, waar nodig, op aangepast en afgestemd 
moeten worden. Er liggen kansen op economische terrein, maar de komst van meer zzp’ers stelt ons 
ook voor een aantal vragen als het gaat over de solidariteit binnen ons stelsel van sociale zekerheid 
en het pensioenstelsel. Onze insteek is om tijdens ons onderzoek te spreken met vertegenwoordigers 
van werkgevers en werknemers, zoals RMU, FNV, VNO-CNW (PZO-ZZP), ZZP Nederland e.d.

Wij schreven onze mening op in artikelen voor onder meer InContact en op de website van SGP-
jongeren. Deze statements gingen onder andere over de belastinghervorming, Griekenland, de 
maatregelen van de Europese Centrale Bank en de kabinetsplannen. 

De commissiesamenstelling is ook dit jaar flink veranderd. Martijn Markus heeft afscheid genomen als 
voorzitter van de commissie. Vanaf deze plaats bedanken wij hem nogmaals voor zijn inzet. Roland de 
Boef is, wegens gezondheidsredenen, niet meer actief voor de commissie. Daarnaast hebben Jonathan 
Schroevers en Kees Stolk ons verlaten. Ook hen bedanken wij voor hun inzet binnen de commissie. 
Als nieuwe leden mochten wij Johannes Lont, Hans Beens en Sander Bossenbroek verwelkomen. Arie 
Rijneveld is nu voorzitter geworden van de commissie. Hij was al actief als commissielid. De wens is 
om komend jaar continuïteit te bereiken qua personele bezetting.

De commissie heeft vergaderd op 15 januari, 4 maart, 9 april, 2 juni, 24 juni, 8 september, 20 oktober 
en 17 december. Daarnaast is er tweemaal een Skype-vergadering gehouden.

 Duurzame Ontwikkeling en Landbouw - Jan Willem Bijnagte

Als commissie zijn we ook in 2015 weer actief geweest rondom duurzame onderwerpen en landbouw. 
Met name duurzaamheid en duurzame ontwikkeling stonden afgelopen jaar centraal. 

Aan het begin van 2015 hebben we het thema uit 2014, over kleding, afgewerkt. Dit heeft geresulteerd 
in een statementserie over kleding, van productie tot en met recycling. Vervolgens zijn we ons gaan 
buigen over het belastingsysteem in Nederland, en hoe dat eventueel vergroend zou kunnen worden. 
Omdat het belastingplan in de Tweede Kamer werd afgeschoten is de politieke druk wat verdwenen, 
maar het blijft dat duurzaam handelen van bedrijven en consumenten het best is te beïnvloeden met 
subsidies of belastingen. Wat wij inzichtelijk willen maken is, of er stimulansen zitten in ons systeem 
voor vervuilende techniek en of er mogelijkheden zijn om de transitie naar een duurzamere samenleving 
te versnellen via het belastingplan. Het eindresultaat hiervan wordt begin 2016 verwacht. 

In de loop van 2015 is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden. Marc Valk en Gerard Wijland 
kwamen ons versterken. Met het naderende afscheid van 4 commissieleden een welkome aanvulling. 
Op het moment van schrijven staan nog de vacatures open voor algemeen commissielid én voor 
commissievoorzitter. 

In het afgelopen jaar vergaderden we als commissie op 6 februari, 19 maart, 16 april, 15 juni en 14 
oktober. Tussendoor vergaderden we enkele keren via Skype. Samen met Cie Internationaal woonden we 
een brainstorm bij van Woord&Daad over beleidscoherentie. Ongelofelijk om te zien dat één overheid 
zulk tegenstrijdig beleid kan maken dat het in de praktijk elkaar direct tegenwerkt. 

Een van de meest in het oog springende resultaten van afgelopen jaar is een krantenartikel dat 
Pieter Meijers schreef voor in het RD. In dit artikel pleitte Pieter voor meer begrip voor duurzame 
ontwikkelingen in de achterban, n.a.v. kritische columns en ingezonden brieven. 
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Als commissie leverden we een bijdrage aan de WI-publicatie over energiebeleid, vooral in de vorm van 
feedback op geschreven stukken. 

Op 26 november heeft Pieter Meijers een lezing gegeven op uitnodiging van SGP Gouda. Deze avond ging 
over de waarde van geld, en hoe een echt duurzame economie vorm zou moeten krijgen. Als opponent 
deze avond was Cor Verkade uitgenodigd. Het resultaat was een aangename avond waarbij goed over de 
inhoud werd nagedacht. 

Als commissie DOL zijn we aanwezig geweest op bijeenkomsten van het Duurzaam overleg Politieke 
Partijen (DoPP). Eind 2015 is ook een eerste bijeenkomst geweest van een DoPP-junior, als netwerk- en 
samenwerkingsverband voor politieke jongeren organisaties op het gebied van duurzaamheid.
Op de overgang naar het nieuwe jaar is het voor onze commissie erg spannend of en hoe we doorgaan. 
Enkele vacatures staan al erg lang open, en de animo valt tot nu toe tegen. Het is onze oprechte hoop 
dat er snel nieuwe enthousiastelingen opstaan om het stokje over te nemen. Zowel duurzaamheid als 
landbouw zijn zeer belangrijke dossiers waarop ook zeker SGP-jongeren een stevig bezette commissie 
dient te hebben!

 Onderwijs - Erik Jan Vinke

Het afgelopen jaar heeft commissie Onderwijs zich verdiept in de toekomst van het onderwijs. Zoals 
wellicht bekend heeft staatssecretaris Dekker, van het ministerie van OCW, een nationaal debat 
uitgeroepen. Iedere Nederlandse burger heeft de kans gehad om in 2015 ideeën over het onderwijs 
van de toekomst te delen. Onder leiding van dhr. Paul Schnabel, heeft het Platform Onderwijs2032 
deze gegevens verzameld en een advies op hoofdlijnen gegeven over de toekomst van het onderwijs in 
Nederland. Eind januari 2016 wordt het eindadvies gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker. 

Ook commissie Onderwijs heeft nagedacht over de toekomst van het onderwijs. Daarbij zijn we niet 
over één nacht ijs gegaan. Er zijn veel documenten gelezen. Aan de hand van die documenten hebben 
we gezamenlijk een visie opgesteld. Echter vinden wij het van belang om ook deskundigen binnen het 
onderwijs te spreken. 
Op 23 maart hebben wij daarom een brainstorm georganiseerd in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap 
te Apeldoorn. We hebben nagedacht over het huidige onderwijssysteem en hoe de toekomst van het 
onderwijs eruit moet zien. Onder leiding van Cees Veldman (Veldman Coaching & interim management) 
hebben verschillende directeuren (waaronder dhr. Toes van het Wartburg College en dhr. F.A. van 
Hartingsveldt van de Jacobus Fruytier) en docenten (zoals dhr. B.J. Spruyt) visies met elkaar gedeeld. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat we op 30 juni ons manifest ‘Onderwijs2032’ hebben overhandigd aan dhr. 
Theo Douma, lid van het Platform Onderwijs2032. In de analyse van de inbreng, die het platform heeft 
gepubliceerd, wordt het manifest meerdere malen benoemd.

Commissie Onderwijs vergaderde op 5 februari, 23 maart, 11 april, 30 april, 30 juni en 8 oktober. Op dit 
moment is commissie Onderwijs op zoek naar twee nieuwe commissieleden en een voorzitter. We hopen 
deze vacatures op korte termijn vervuld te hebben. 

 Adviescommissie - Auke Dijkstra

De adviescommissie is een nieuw fenomeen binnen SGP-jongeren. Vandaar dat dit ook de eerste keer is 
dat er een commissieverslag verschijnt. Het is goed om daarom voor het verslag van de activiteiten in 
2015 eerst een korte introductie te geven over de adviescommissie. 

De adviescommissie is in mei 2015 ingesteld door het bestuur. Bij de samenstelling is gepoogd zowel 
landelijke als lokale vrijwilligers vertegenwoordigd te laten zijn. De commissie bestaat uit de volgende 
personen:  Auke Dijkstra (voorzitter), Maurits Bakker, Koos-jan de Jager, Anne-Ruth Voogt en Kees Vreeken .
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Het takenpakket van de commissie bestaat uit het volgende:
- Advies geven bij bestuurssollicitaties
- Aanspreekpunt voor vrijwilligers en verenigingen. Vragen voorleggen aan het bestuur. (Schakel 
lokaal/landelijk/bestuur)

- Proactief met adviezen komen (bij problemen, acties, actualiteiten)
In 2015 hebben wij ons voornamelijk met het eerste punt bezig gehouden. In dat kader hebben we 
gesproken met kandidaten voor de verschillende functies binnen het Landelijk Bestuur die afgelopen jaar 
zijn (her)ingevuld. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we advies uitgebracht aan het bestuur. 
Het tweede en derde punt zijn in het afgelopen jaar beperkt uit de verf gekomen. De adviescommissie 
heeft ook nog weinig tot geen input van landelijke of lokale commissie gehad. Middels deze bijdrage in 
het jaarverslag wijzen wij de commissies graag nog eens op het bestaan van de adviescommissie en de 
mogelijkheid om bij vragen, problemen of klachten die niet voor directe voorlegging aan het bestuur 
vatbaar zijn, contact met ons op te nemen.

De komende tijd zal de adviescommissie geëvalueerd worden, zowel qua functioneren als qua invulling. 
Punten aandragen voor deze evaluatie kan via adviescommissie@sgpj.nl. 
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HR 
 Terugblik 2015

Het afgelopen jaar heeft SGPJ verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Ook op gebied van HR. 

Terugkijkend op 2015 heeft onze zeer gewaardeerde HR Adviseur Gerwin Boswijk afscheid van ons 

genomen en zijn werkzaamheden overgedragen aan Hans Verwijs en Marcel Cruccu. Later werd hier 

Herlinde Paauwe aan toegevoegd, wat maakt dat HR nu een steady team heeft!

In 2015 hebben ook verschillende bestuursleden aangegeven - na een lange periode voor SGPJ actief te 

zijn geweest - in het voorjaar 2016 de werkzaamheden voor de jongerenorganisatie te willen beëindigen. 

Voor HR een mooie uitdaging. In samenwerking met het bestuur zijn verschillende nieuwe energieke 

en capabele bestuursleden aangenomen en tijdens het Wintercongres benoemd. Na deze benoeming is 

voor de nieuwe bestuursleden een inwerkperiode gestart, waarbij zij - i.v.m. kennisoverdracht - enkele 

maanden naast de huidige bestuursleden zullen functioneren. De diverse events in 2016 bieden een 

goede mogelijkheid hen te ontmoeten!

 Vrijwilligersaantal 2014-2015

Het jaar 2015 werd afgesloten met het aantal van 96 vrijwilligers, dit in tegenstelling tot het aantal van 

83 vrijwilligers in 2014. In 2015 heeft de organisatie 34 nieuwe vrijwilligers verwelkomt en afscheid 

moeten nemen van 21 vertrekkende vrijwilligers. Dit maakt over 2015 een groei van 13 vrijwilligers op 

het totale vrijwilligersaantal. 

 Doelstellingen HR 2016

Voor 2016 heeft HR als doel een professionaliseringsslag te maken. De te behalen doelstellingen zijn 

naast de reguliere werkzaamheden, per kwartaal als volgt opgesteld:

Q1 - Afronding Bestuursvacatures
Werving en selectie van openstaande vacatures: Voorzitter, Penningmeester en Bestuurslid Leden & 

Relaties.

     - HR & Social Media
Optimalisatie van- en het continue gebruik van de verschillende kanalen voor de PR van SGPJ (HR-) 

activiteiten en vacatures. Zowel LinkedIn, Twitter als Facebook.

Q2 - Introductie SGPJ vrijwilligers
Het vernieuwen van het huidige introductietraject van nieuwe vrijwilligers. Zowel de welkomstmail 

alsook de gehele eerste kennismaking met de SGPJ organisatie.

Q3 & Q4 - Ambassadeursprogramma; aanspreken van nieuwe netwerken
Aanspreken van- en benutten van potentieel in verschillende studenten/jongerennetwerken die 

aansluiten bij het profiel van SGPJ, maar waar SGPJ nog niet wordt vertegenwoordigd. Aanstellen van 
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SGPJ minded ambassadeurs die lid zijn van één van deze netwerken en bijdragen aan de PR van SGPJ(events) 

en vacatures.

Contactgegevens HR
Bij vragen e.d., neem contact op met:

Hans Verwijs:  HR Adviseur Politiek (Commissie Binnenland, Internationaal, Onderwijs, DOL en SEZ)

     vacaturespolitiek@sgpj.nl | 06 49 49 81 87

Herlinde Paauwe: HR Adviseur Organisatie (Commissie Communicatie, Ledenwerving, Relaties, KLIK en IC) 

        vacaturesorganisatie@sgpj.nl | 06 81 71 57 06

Marcel Cruccu:  HR Coördinator Lokale Commissies & HR Projecten

   vacatureslokaal@sgpj.nl | 06 16 50 06 80

Vrijwilligers SGP-jongeren  - Stand per 31-12-2015

Landelijk Bestuur Jan-Willem Kranendonk (voorzitter)

   Harm Jan Polinder (vicevoorzitter)

   Janneline van Westreenen (secretaris)

   Gertjan van den Berg (penningmeester)

   Wilhelm Doeleman (organisatie)

   Bert van Roekel (organisatie)

   Pieter Schreuder (communicatie)

   Martin Holleman (voorzitter Politiek Platform)

   Hans van ‘t Land (secretaris Politiek Platform)

   Willem Pos (Politiek)

   Paula Schot (Leden & Relaties)

   Niek Bakker (beleidsadviseur)

Politiek Platform
 Commissie Internationaal Wilco Kodde (internationaal secretaris)

   Ardjan Boersma

   Nadine van Braak- van de Munt

   Gerwin Geneugelijk

   Coen Hermenet

   Jan-Willem Proos

 Commissie Binnenland Mathijs Jonkers (voorzitter)

   Arie Vonk Noordegraaf

   Maurits Bakker

   Frans Hazeleger

   Lisanne den Hartog

   Lennart Ouwendijk
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 Commissie DOL Jan Willem Bijnagte (voorzitter)

   Abram het Lam

   Pieter Meijers

   Wietske van der Starre

   Reinder van der Spek

   Marc Valk

   Gerard Wijland

 Commissie Onderwijs Erik Jan Vinke (voorzitter)

   Hendrik Mulder

   Hans Beverloo

   Kees van den Brink

   Willeke van Deelen

   Jolinde Blaak

 Commissie SEZ Arie Rijneveld (voorzitter)

   Hans Beens

   Sander Bossenbroek    

   Arthur Polder

   Nanja Flikweert

   Johannes Lont

Communicatie
 Commissie Communicatie Pieter Schreuder (voorzitter)

   Rianne Barth

   Jos van de Breevaart

   Bas van Ginkel

   Janneke Hooijmeijer

   Rob Scheurwater

   Robbert Verleun

   Kees Vreeken

 Commissie In Contact Niels van Leeuwen (voorzitter)

   Evelien Kattenberg-Altink

   Daan van Oostenbrugge

   Herman Meijer

   Cornel van Beek

   Marienke van Lankeren 

   Jan de Rooij

   Martijn Stouten

   Hannah Neele

   Jurian van der Ree

 Commissie KLIK Maarten Molenaar (voorzitter)

   Thirza Nieuwenhuis
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   Nellieke Oudijn

   Marijn Verschuure

   Hendrina van de Pol-Spanjer

   Jan de Rooij

   Trude Slinger

Organisatie
 Commissie Organisatie Wilhelm Doeleman (voorzitter)

   Rick van de Waerdt (vicevoorzitter)

   Willem den Boer

   Dicky Torn Broers

   Dirk van Horssen 

   Thirza Nieuwenhuis

   Josefien Verschuure    

Leden & Relaties
 Commissie Ledenwerving Paula Schot (voorzitter)

   Paul van der Have

   Jan-Herber Hoogendoorn

   Aart Jongenjan

   Herlinde Paauwe

 Commissie Relaties Daniël Verheij (voorzitter)

   Henk van den Boogaard

   Gerwin Boswijk

   Rik van Leeuwen

   Theo van Sligtenhorst 

Overige functies
 Adviescommissie: Auke Dijkstra (Voorzitter)

   Maurits Bakker

   Koos-Jan de Jager

   Anne-Ruth Voogt

   Kees Vreeken

 HR Adviseurs: Marcel Cruccu (HR coördinator lokale commissies & HR projecten)

   Hans Verwijs (HR adviseur Politiek)

   Herlinde Paauwe (HR adviseur Organisatie)

 Overige vrijwilligers: Dirk-Jan Duits (Advertentiewerver)

   Marten van Welie (Incassovrijwilliger)

   Jeanine Heij (Secretaresse)

   Marieke in ‘t Veld (Secretaresse)

   Frank van Putten (Algemeen vrijwilliger)
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Aangenomen als vrijwilliger
 De volgende vrijwilligers zijn in 2015 actief geworden voor SGP-jongeren.

 Naam Functie 
 Willem Pos landelijk bestuur - Bestuurslid Politiek

 Bert van Roekel Landelijk bestuur - Bestuurslid Organisatie

 Gerwin Geneugelijk Lid Internationaal

 Coen Hermenet Lid Internationaal

 Lennart Ouwendijk Lid Binnenland

 Marc Valk Lid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

 Gerard Wijland Lid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

 Hans Beens Lid Sociaal Economische Zaken

 Johannes Lont Lids Sociaal Economische Zaken

 Sander Bossenbroek Lid Sociaal Economische Zaken

 Janneke Hooijmeijer Lid Communicatie

 Jurian van der Ree Lid InContact - Redacteur

 Thirza Nieuwenhuis Lid KLIK - Redacteur

 Nellieke Oudijn Lid KLIK - Redacteur

 Trude Slinger Lid KLIK - Eindredacteur

 Dirk van Horssen Lid Organisatie

 Josefien Verschuure Lid Organisatie

 Thirza Nieuwenhuis Lid Organisatie

 Jan-Herber Hoogendoorn Lid Ledenwerving

 Aart Jongenjan Lid Ledenwerving

 Herlinde Paauwe Lid Ledenwerving

 Henk van den Boogaard Lid Relaties

 Theo van Sligtenhorst Lid Relaties

 Geerco Deij Lid Werkgroep Nieuwe Techonologie (Voorzitter)

 Jos van de Breevaart Lid Werkgroep Nieuwe Techonologie (Voorzitter)

 Corno Christianen Lid Werkgroep Nieuwe Techonologie (Voorzitter)

 Gijs Westeneng Lid Werkgroep Nieuwe Techonologie (Voorzitter)

 Auke Dijkstra Lid Adviescommissie

 Koos-Jan de Jager Lid Adviescommissie

 Anne-Ruth Voogt Lid Adviescommissie
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 Marcel Cruccu HR Coördinator Lokale Commissies & HR Projecten

 Hans Verwijs HR Adviseur Politiek

 Herlinde Paauwe HR Adviseur Organisatie

 Dirk-Jan Duits Advertentiewerver

Afgetreden als vrijwilliger
 De volgende vrijwilligers zijn in 2015 gestopt bij SGP-jongeren.

 Maarten den Dekker Landelijk Bestuur - Secretaris Politiek Platform

 

 Luuk van Rinsum Lid Internationaal

 

 Roland den Boef Lid Sociaal Economische Zaken

 Martijn Markus Lid Sociaal Economische Zaken

 Jonathan Schroevers Lid Sociaal Economische Zaken

 Kees Stolk Lid Sociaal Economische Zaken

 Anneke Schaap Lid Communicatie & Lid Ledenwerving

 Dirk-Jan Drost Lid Communicatie

 Rick Bouter Lid Communicatie

 Adriaan van Beek InContact - Hoofdredacteur

 Mathilde van Leeuwen InContact - Redacteur & Secretaresse

 Gerard van den Broek Lid Organisatie

 Teus Jan van Ekeren Lid Organisatie

 Erika Kayim Lid Organisatie

 

 Reinier van Klinken Lid Relaties

 Huiberdien van Zandwijk Secretaresse

 Rosalyn van Moorselaar Secretaresse

 Simon Jordaan Advertentiewerver

 Ton Boers Fondsenwerver

 Annette Schot KLIK-beller

 Pieter Reitsma KLIK-beller

 

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

 functie binnen SGP-jongeren aanvaard. 

 Gerwin Boswijk HR adviseur » Lid Relaties
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 Hans van ‘t Land Lid Internationaal » Landelijk bestuur Secretaris Politiek Platform

 Arie Rijneveld Lid Internationaal » Voorzitter Sociaal Economische Zaken 

 Jan de Rooij Beeldredacteur IC » Beeldredacteur InContact & KLIK

 Erik Jan Vinke Voorzitter Onderwijs » Landelijk bestuur Vicevoorzitter

Overzicht ledenaantallen SGP-jongeren

Overzicht ledenaantallen SGP-jongeren (gereviseerd*)

* Door een onterechte dubbeltelling van een aantal leden die naast het lidmaatschap bij SGP-jongeren 

ook een abonnement op InContact of KLIK hadden, is het ledenaantal afgelopen jaren niet correct 

weergegeven. De gereviseerde tabel toont de aantallen zoals deze hadden moeten zijn en die vanaf 

nu aangehouden worden.
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Datum InContact KLIK 5-euro leden Totaal Waarvan subsidiabel

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

31-12-2015 4.037 2.088 229 6.354 3.712

Datum InContact KLIK 5-euro leden Totaal Waarvan subsidiabel

31-12-2011 3.360 3.762 468 7.590 3.872

31-12-2012 3.434 2.949 400 6.783 3.363
31-12-2013 3.589 2.558 332 6.479 3.572
31-12-2014 3.739 2.085 270 6.094 3.155

31-12-2015 3.976 2.028 229 6.233 3.712
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Nawoord
Met het einde van dit jaarverslag laten we voor SGP-jongeren het jaar 2015 weer achter ons.  
Het waardevolle resultaat van alle inzet mocht weer gepresenteerd worden. Terugkijkend is ook dit 
weer een jaar om dankbaar voor te zijn! Ik hoop dat ieder voor zich, naast een waardevol jaar binnen  
SGP-jongeren, ook terug mag kijken op een gezegend jaar in het persoonlijke leven.
 
Ik wil dit jaarverslag graag afsluiten met waar het jaarverslag mee begon namelijk ‘Zoekt eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid’. Dat te vinden, wens ik jullie allen toe!

Zetten, januari 2016

Janneline van Westreenen
Secretaris SGP-jongeren
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