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Agenda jaarvergadering 2017
Datum:
Locatie:
Aanvang:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zaterdag 7 april 2017
N.T.B.
9.00 uur

Welkom en opening door de voorzitter, Willem Pos
Vaststellen agenda
Mededeling en ingekomen stukken
Vaststellen notulen
a.
Ledenvergadering – 25 november 2017
b.
Ledenvergadering – 26 januari 2018 (Bijlage 1*)
Verkiezing nieuw bestuurslid (Bijlage 3)
a.
Benoeming stembureau
b.
Voordracht
- Politiek bestuurslid
c.
Advies adviescommissie
d.
Stemming
Jaarverslag secretaris 2017
(Toelichting) financieel jaarverslag 2017
a.
Goedkeuring financieel jaarverslag 2017
b.
Verslag financiële controlecommissie 2017
Onderzoek bestuurstermijnen
AVG/doelgroepenbeleid
Statutenwijziging (Bijlage 3)
Behandelen ingediende moties (Bijlage 4)
Afscheid vertrekkende bestuursleden
Rondvraag** (Bijlage 5)
Sluiting.

*Bijlagen worden geplaatst op https://www.sgpj.nl/agenda/voorjaarscongres.
** Vragen voor de rondvraag kunnen t/m 31 maart worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl.
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Notulen jaarvergadering 2016
Datum:
Notuliste:
Locatie:

8 april 2017
Jeanine Heij
Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11, Gorinchem.

1. Welkom door de voorzitter, Willem Pos
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er wordt gezongen uit het Gebed des Heeren
vers 3 en 6. De voorzitter leest Joh 18: 28-4 0, waarin het gaat over Jezus voor Pilatus. De Heere
Jezus zegt dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Er zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde
komen. Bij het bedrijven van christelijke politiek moeten we ons vizier daarop richten.
De voorzitter houdt een zogeheten ‘State of the Jongeren’ waarin de doelstellingen van SGPJ naar
voren komen die in mei vorig jaar bij de hei-sessie zijn vastgelegd. SGPJ moet herkenbaar worden,
door middel van een heldere thematiek moet de samenleving aangesproken worden. De doelen zijn
verdeeld in drie categorieën:
1. Organisatorisch: de doelstelling van meer leden werven is ruimschoots gehaald. We hebben niet
meer financiële middelen kunnen vrijmaken, dit zal komende tijd ook niet lukken. Meer leden door
lokale commissies: daar zit vooruitgang in. Thematisch werk bij ledenwerving is nog niet uitgerold.
Bij campagne is gewerkt met thema’s, dit willen we blijven doorzetten. Het betrekken van leden
blijft een lastige opgave, we zoeken steeds naar nieuwe manieren. Fondsenwerving blijft een punt
van zorg, dit moet steeds aandacht krijgen gezien de financiële situatie.
2. Bestuurlijk: meer hartelijkheid, enthousiasme en toegankelijkheid uitstralen: we gaan de goede
kant op. We laten leden meedenken op bijv. Facebook en congressen, dit willen we vervolg gaan
geven. Er wordt gestreefd om meer interne debatten te organiseren, dit voorjaar staat er weer iets
op de planning.
3. Politiek: verkiezingen, aan maatschappelijke en politieke debat deelnemen. We zijn trots op de
commissies, er is veel kennis en energie, we proberen om dit nog meer te ontplooien. Er is een
beleidsplan geschreven, hier moeten we vervolg aan geven. Meer investeren in politiek contact: het
bestuur schuift regelmatig aan bij vergaderingen. Aanwezig zijn bij events is erg belangrijk. Leden
van politieke commissies worden meer betrokken bij schrijven etc. We streven naar meer diversiteit,
meer specialisme, de kwaliteit blijft voorop staan. Aantal dames blijft laag. Verwerkingssnelheid bij
artikelen verdient ook onze aandacht.
Afgelopen tijd hebben we aandacht besteed aan leven, privacy, daarnaast willen we meer
aandacht besteden aan EU-kritiek. Altijd ingaan op de actualiteit, komende periode richten we
ons ook hierop. Seculiere platformen klopten bij ons aan. We zijn in een seculiere samenleving
terechtgekomen. Gods Woord moet het richtsnoer zijn, dit oogst echter vaak onbegrip. Dit moeten
we blijven doen, anders kunnen we onszelf wel opheffen. De wereld lijkt steeds onveiliger te
worden, maar ‘wij hebben het profetisch Woord’, laten we dit voor ogen houden. We moeten Gods
getuigenis in stand houden, in afhankelijkheid van Gods hulp en zegen. ‘In ons is geen kracht, maar
onze ogen zijn op U’.
De voorzitter opent de jaarvergadering. Hij heet ook de heren Van Leeuwen en Zevenbergen
hartelijk welkom.
2. Vaststellen agenda
- Na agendapunt 6 volgt er een toelichting over sponsoring/cie Relaties
- Agendapunt 7b wordt toegevoegd: wijziging HR
- Agendapunt 12 wordt toegevoegd: afscheid campagnecommissie
Arthur Polder (AP) stelt voor om zijn moties te behandelen bij agendapunt 6. WP wil de moties
liever niet loshalen, maar in een keer behandelen. Dit voorstel wordt in stemming gebracht en
krijgt de meerderheid, bij agendapunt 6 worden dus de moties 1 en 2 behandeld.
3. Mededeling en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
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4 . Vaststellen notulen
a. Jaarvergadering 2015 – 9 april 2016
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.
b. Ledenvergadering – 27 mei 2016
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.
c. Ledenvergadering – 19 november 2016
- AP vraagt wat de status is van moties die vorig jaar zijn aangenomen (informele activiteit/
samenwerking organisatie) Samenwerking andere organisatie is gecombineerd met de informele activiteit
(BBQ) bij start campagne. Herziening standpunten: zijn we mee bezig, politieke commissies gaan ermee
aan de gang. Er wordt geprobeerd dit voor de zomer af te ronden.
- Frans Hazeleger (FH) merkt op dat in november de motie over informele activiteit is aangenomen,
terwijl de BBQ al daarvoor in september heeft plaatsgevonden. Het bestuurt geeft aan dat de intentie
blijft staan. FH heeft motie vijf nooit ondertekend, waarschijnlijk moet daar staan ‘neemt afstand van’.
- Jan-Herber Hogendoorn (JHH) vraagt wat de status is van de andere opzet van sponsoring, genoemd op
pagina 24 . Dit komt terug bij agendapunt 6.
De notulen worden met inbegrip van de wijziging van FH vastgesteld.
5. Jaarverslag secretaris 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. Ten opzichte van vorige jaren zijn nu de lokale
commissies toegevoegd. Janneline van Westreenen (JvW) dankt iedereen voor de bijdrage. Het jaarverslag
over 2016 wordt vastgesteld.
6. (toelichting) Financieel jaarverslag 2016
Robbert Verleun (RV) geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Hij had hier graag met
positievere boodschap gezeten. 2016 is een slecht jaar geweest. Er is een negatief resultaat van €39.000,
landelijk €4 3.000 negatief. De grootste reden hiervoor is de verplaatsing van JD. NBC was duurder, heeft
€16.000 meer gekost. Er wordt gewerkt aan een claim, maar de uitkomst is nog onzeker. De website
was niet opgenomen in de begroting voor 2016, deze stond al vermeld in 2015, daardoor is er een gat
ontstaan van €3500. De advertentie-inkomsten vielen erg tegen, zowel bij IC als KLIK, hier is €15.000
minder binnengekomen. M.b.t. de hoogte van de kantoorkosten, in 2016 staat de voorraad niet meer op
de balans, dus eenmalig verlies. Op blz. 84 staat vermeld dat contributie-inkomsten hoger zijn, dit is
structureel. Kosten van afgelopen jaar daarentegen zijn incidenteel. De komende jaren moeten we er wel
ontzettend hard aan trekken.
- AP vraagt wat er naast de JD inbegrepen zit bij de post Uitvoeringskosten op blz. 82. Hier zitten ook
de congressen in, daar is €10.000 aan uitgegeven. €65.000 is het saldo van commissie Organisatie, op
blz. 89 is weergegeven hoe dat bedrag is opgebouwd. Bedrag voor de JD is hier €4 5.000 (heeft ook met
systematiek te maken)
- AP vraagt waarom er in de 2e helft van 2016 niet wat soberder is gedaan m.b.t. uitgaven. Er is
niet bezuinigd op andere activiteiten in rest van jaar. Eerste congres na de JD was bovendien al
georganiseerd. Dit is erg lastig, we wisten niet gelijk dat we zo’n verlies hadden. Najaarscongres was
ook al bezig, sponsoring viel daar tegen. RV moest zich ook inwerken, daarna was het zomervakantie. Hij
snapt de vraag en het bestuur is zich hiervan bewust.
- AP vraagt waar de €10.000 op blz. 82 voor cie Communicatie vandaan komt. Op pag. 87 is dit
gedetailleerd weergegeven. Het zit hem met name in de kosten voor de website die werden gerealiseerd
in 2016. Promotiemateriaal is meer dan dubbele voorraad ingekocht, vanwege de campagne etc., maar is
niet verkocht.
- Arie Rijneveld (AR) merkt op dat er volgend jaar minder is begroot en vraagt waar specifiek op
bezuinigd gaat worden. Er wordt minder gedeclareerd, er is nu realistischer bijgesteld. De Wegwijs
is wegbezuinigd. Verder zijn er kleine dingen waar op budget gelet wordt, bijv. digitalisering vanuit
partijbureau. De begroting is geen wensdenken, hij is wel echt realistisch opgesteld. Bij SGPJ-cafés is ook
e.e.a. weggehaald. RV roept cie’s wel op om onder het begrote bedrag proberen te blijven.
- AR vraagt waarom de begroting voor cie Organisatie €8000 is gestegen. De €3000 voor SGPJ-cafés is nu
begroot bij cie Organisatie. De congressen zijn realistischer begroot. Er is €1000 voor de herstructurering
bijgekomen.
- AP vraagt wanneer er geld te verwachten valt voor de claim. Het bestuur is ermee bezig, maar dat duurt
lang en we kunnen nu nog niks zeggen over uitkomst en hoogte. WP geeft aan dat we zijn uitgenodigd
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door het Beatrixtheater om erover te komen praten. AP vraagt of het verschil opgevangen kan
worden. RV wil mensen niet ten onrechte blij maken. Het probleem zit vooral in lunchkosten. PS
merkt op dat we verplicht waren om die lunch daar af te nemen, we hadden echt geen keus, zij
hebben gewoon hun zakelijke positie gebruikt.
- FH bedankt voor het overzicht met de websitekosten. Hij vraagt of het grafisch ontwerpen (€4 000)
niet door een van onze vrijwilligers gedaan had kunnen worden. PS geeft aan dat vrijwilligers niet
bewust benaderd zijn. We zijn een grote en serieuze organisatie, het is wel te verantwoorden om
te kiezen voor een partij die er verstand van heeft. Dit geldt zeker voor producten waarmee je naar
buiten treedt, we willen een professionele uitstraling hebben. Het daadwerkelijke bouwen is met
gesloten portemonnee gegaan. De kosten voor de website zijn wel normaal, het is geen exorbitant
bedrag. We hebben een bepaalde korting gehad van ong. 25%. Er is niet bewust in de achterban
gekeken, PS wist dat deze organisatie wel een christelijke achtergrond heeft. Het bedrag is netjes
binnen het budget gebleven, er waren eerder ook geen vragen over.
- FH vraagt wat de afweging was voor het wegbezuinigen van de Wegwijs. RV geeft aan dat je
keuzes moet maken over budget en op welke beurzen je gaat staan. Voor dit jaar willen we de
Wegwijs overslaan (wellicht mogen we wel in SGP stand staan) en is de keuze gemaakt voor kleine
evenementen, afwachten wat het resultaat wordt.
- Tom de Nooijer (TdN) merkt op dat er tijdens kleinere evenementen vooral wordt geïnvesteerd in
relaties met mensen daar. De Wegwijs daarentegen bracht wel veel leden op, is het rendabel om
niet voor de Wegwijs te gaan? PS antwoordt dat het bij de Wegwijs vooral om KLIK-leden gaat, die
leveren in eerste instantie niks op. De IC-doelgroep loopt daar niet echt rond, het is daar moeilijk
om dat soort leden te werven.
Willem-Jan Verdoes (WJV) geeft een toelichting op sponsoring en cie Relaties. Het bestuur heeft
zich gericht op cie Relaties, vorige vergadering is een plan gepresenteerd. De advertentiewerver
gaat bij cie Relaties horen, die werkten eerder niet echt samen. De commissie is uitgebreid, er is
een brochure gemaakt met pakketten, er zijn afspraken met bedrijven om heel jaar te sponsoren.
Het idee is om op korte termijn een ondernemingsbijeenkomst organiseren (met veiling o.i.d.). WJV
verwacht veel professionalisering. Echter zal er pas resultaat zijn in 2018. Ook binnen organisatie
praten met mensen, kijken hoe we nog meer geld kunnen ophalen.
- AP merkt op dat de begroting voor advertentie-inkomsten op €15.000 staat. We zitten nu op
kwart van het jaar, hoe zit het met de realisatie van eerste kwartaal? WJV verwacht dit jaar meer
inkomsten door totaalpakketten, er zijn al bedrijven geïnteresseerd. WP vraagt of Dirk-Jan Duits
(DJD) eventueel wil reageren. DJD meldt dat we nu op een bedrag van €6000 euro zitten, het
gaat dus wel goede kant op. In 2016 zijn er 2000 nieuwe leden binnengehaald, het ledenaantal
is met 1100 gegroeid. Door verkiezingsresultaten kan de subsidie wat lager uitvallen, dit is even
afwachten. AP merkt op dat de komst van jongerenorganisatie FVD een verlies aan subsidie kan
opleveren. RV geeft aan dat dit ook op de agenda voor komende bestuursvergadering staat. De
subsidie is afhankelijk van aantal zetels en aantal betalende leden. RV durft er nu nog niets over
te zeggen, maar het staat wel hoog op de agenda. WJV merkt op dat dit reden te meer is om
ledenwerving door te zetten.
- Ard-Jan Boersma (AJB) merkt op dat we ons niet blind moeten gaan staren op subsidies. Hij
vraagt wat ‘Bijdrage Relaties’ op pag. 88 betekent en waar de sponsorinkomsten staan. Bij de
bijdrage relaties zit sponsoring niet inbegrepen. Bij congressen wordt de bijdrage van de kosten
afgetrokken. Is een manier van begroten. AJB vraagt of we niet wat meer kunnen kijken naar
de reformatorische achterban, om daar geld vandaan te halen. EJV hoopt dat die mensen hun
portemonnee willen trekken, komende vergadering wordt er gekeken potentiële donateurs/bedrijven
in de achterban. AJB moedigt het bestuur aan hierin creatief te werk te gaan. WJV wil ook op dit
vlak meer organiseren en ziet creatieve oplossingen graag tegemoet. EJV bedankt AJB voor zijn
opmerking en roept iedereen op om met ideeën te komen.
- Rick van de Waerdt (RvdW) geeft aan dat cie Organisatie er ook mee bezig is.
- Jan de Rooij (JdR) geeft de tip om bij cie Rijssen te kijken. De inkomsten voor IC en KLIK staan
nu op €6000 voor dit jaar, waar zit dat precies in? Er zitten minder advertenties in, dit heeft op
laag pitje gestaan. DJD geeft aan dat hij in december 2015 is gestart, maar dat hij geen contacten
met bedrijven had en bij nul moest beginnen. Hij heeft niet de exacte bedragen bij de hand, maar
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het ND is nu in ieder geval binnen voor €3000. JdR bedankt DJD voor de toelichting en merkt op
dat het fijn is dat er nu sprake is van een positief bedrag.
a. Goedkeuring
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.
b. Begroting 2017
De begroting is besproken, is al ingediend, dus kan niet meer worden gewijzigd. De begroting wordt
vastgesteld.
c. Verslag financiële controlecommissie 2016
Josefien Verschuure (JV) geeft aan dat alles in orde was.
d. Benoemen financiële controlecommissie 2017
Sander Bossenbroek, Arthur Polder, Dirk Jan Siemerink worden benoemd als leden van de financiële
controlecommissie.
7. Voorstellen
a. Financiële tegemoetkoming lokale commissies
AR geeft een toelichting op het voorstel. Afgelopen jaar hebben de lokale commissies om tafel
gezeten om degelijk financieel systeem te bedenken. Iedereen was het erover eens dat het niet om
grote financiële uitgave moet gaan, maar iets wat voor de toekomst duurzaam en overzichtelijk
is. Het voorstel is in 2 delen opgesplitst, het 1e deel is een vast bedrag van €8500, commissies
kunnen zich daarvoor inschrijven. Uitgaven stijgen dus niet, dit blijft de komende jaren gelijk. Een
keer per jaar een intervisiemoment om te kijken of geld op verantwoorde manier wordt besteed. Het
2e deel is een ledenwerfbijdrage, cie’s worden hierdoor gestimuleerd om ledenwerving op te pakken.
Er is een verschil in de KLIK en IC bedragen. WP dankt AR voor de toelichting.
JHH merkt op dat hij op dit moment het plan wel van harte steunt, dit is zeker voor toekomst erg
belangrijk, ook met de komst van nieuwe commissies. Misschien kunnen we in de toekomst nog
praten over verdeling van de ledenwerfbijdrage.
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
b. Wijziging HR
- Wijziging 1: EJV geeft aan dat er een jaar geleden gevraagd is te kijken naar mogelijkheden voor
meervoudige kandidaatstelling, dit is op het najaarscongres toegelicht door WB. Het voorstel ligt
nu op tafel. Bij Artikel 7 moet lid 3 worden toegevoegd. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. Het
voorstel wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.
- Wijziging 2: er wordt in een keer gestemd over artikel 14 , lid 2 en artikel 15, lid 3. Er is vanuit
de zaal behoefte aan een toelichting. RV geeft aan dat cie’s vallen onder landelijke vereniging,
het bestuur is hier verantwoordelijk. Dit is vooral in het kader van stukje bescherming van
bestuursleden en landelijke vereniging. AR vraagt of het is gebeurd dat lokale cie’s een negatief
banksaldo hadden. RV bevestigt dit. Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
8. Behandelen ingediende moties
Motie 1: positief saldo over 2017 en 2018 (Arthur Polder)
AP maakt zich zorgen omdat er afgelopen jaar een flink bedrag uit de algemene reserve is gehaald
en ook dit jaar zijn er financiële onzekerheden. We hebben meer algemene reserve nodig, om over
2017 en 2018 de reserve met €30.000 te laten toenemen, is elk jaar een positief saldo van €15.000
nodig.
RV bedankt hem voor de begrijpelijke motie. Het bestuur baalt hier ook van, het is een slecht jaar
geweest. Het bestuur wil dit ook graag, maar het is onmogelijk om dit toe te zeggen. De uitvoering
is te rigoureus, daarom wordt de motie ontraden.
Koen Schouten (KS) bedankt voor de reactie vanuit het bestuur, hij staat volledig achter de
motivatie en denkt dat dit een onverstandige motie is.
Berry Bouw (BB) vraagt of de motie niet veranderd kan worden in een langere termijn of lager
bedrag.
AR merkt op dat we niks hoeven te bezuinigen, maar dat we extreem ons best moeten doen op
inkomsten. Penningmeester in het vorige bestuur is er makkelijk vanaf gekomen, nog zo’n jaar en
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we zijn failliet. Het is fijn dat we er nu langer over spreken.
FH merkt op dat een algemene reserve altijd nuttig is, het is misgelopen door overdracht
advertentiewerver. Reformatorisch Nederland is zo rijk, het moet te doen zijn om die €15.000 binnen
te halen door extra sponsoring.
TdN reageert door te zeggen dat de motie volkomen helder is, evenals de intentie van het bestuur. Als
we dit nu horen, moet dat voldoende zijn.
AJB heeft de motie mede ondertekend en wil de motie aanraden. Het is een enorme stimulans voor het
bestuur om keihard te werken en geld binnen halen. We moeten er met zijn allen de schouders eronder
zetten, zowel het bestuur als de ledenvergadering. Hij doet een oproep om de motie te steunen.
JHH merkt op dat het bestuur de toezegging heeft gedaan om schouders eronder te zetten. Hij zegt
publiekelijk zijn steun en vertrouwen toe aan het bestuur en ziet hoopvol uit naar de toekomst.
FH geeft aan dat het middel van motie nu beetje apart wordt uitgelegd. We verzoeken het bestuur om
€15.000 te realiseren, als dit wordt aangenomen, geeft de ledenvergadering aan dat het cruciaal is.
Als volgend jaar blijkt dat het minder is, moet het bestuur gewoon met een goed verhaal komen.
RV: de motie spreekt over vergroten inkomsten of verkleining uitgaven. Als het eerste niet gaat
lukken, (zijn wel heel gemotiveerd) dan moet er echt geschrapt worden. Het bestuur merkt de
stimulans ook echt.
AP bedankt voor alle reacties, het is ons aller motivatie om te zorgen dat het komend jaar beter gaat.
Het liefste willen we de financiële positie verbeteren. Stel dat het tegenvalt en het is opnieuw en
domper, dan hebben we een fors probleem. Als het niet lukt om inkomsten te genereren, zullen we
toch moeten bezuinigen.
De meerderheid is tegen de motie, de motie wordt daarmee verworpen. De intentie blijft uiteraard wel
staan. WP geeft aan het aantal interrupties vanuit zaal te willen beperken tot 2 per persoon.
Motie 2: behandeling begroting op Najaarscongres (Arthur Polder)
AP licht de motie toe. We spreken nu over begroting voor 2017 terwijl het eerste kwartaal al is
verstreken. Het is wenselijk om dit in het najaar te doen, dan heeft het bestuur ook meer de ruimte
om de motie uit te voeren.
RV geeft aan dat we twee deadlines hebben. Voor 1 oktober moet begroting bij de partij zijn
ingediend. RV mist de echt toegevoegde waarde, het is gewoon te laat. Hij roept iedereen op om
eventuele wensen door te sturen naar bestuur.
AR vraagt waarom het bestuur dan de motie ontraadt. Het is niet meer dan wenselijk om dit gewoon
in het najaar te bespreken.
FH merkt op dat hoe eerder je het bespreekt, hoe meer invloed je nog hebt (ook de leden). Dan kan
het bestuur ook meer doen met de input.
RV geeft aan dat de begroting niet meer kan worden gewijzigd, deze is al vastgesteld en ingediend.
Hij mist echt de meerwaarde, meedenken kan het hele jaar door, niet alleen bij congressen.
AP snapt de reactie, maar vraagt waarom de begroting dan nu alsnog besproken wordt. We hebben net
gezien dat het toch meerwaarde heeft gezien de financiële situatie. Als je het doet, is het toch veel
praktischer om dat voorafgaand aan het begrotingsjaar te doen.
Er is een ruime meerderheid van stemmen voor de motie. De motie wordt aangenomen.
Motie 3: ratificatie (Jan-Herber Hogendoorn)
JHH licht de motie toe. Er kunnen situaties voordoen waarin het bestuur iets ondertekent wat niet
helemaal duidelijk is qua standpuntbepaling. Hij ziet graag dat leden dit al dan niet kunnen steunen.
Er zijn inmiddels vijf indieners voor deze motie.
EJV bedankt voor de motie, maar het bestuur denkt dat de vereniging op dit moment voldoende
middelen heeft waardoor leden kunnen meedenken. Er zijn voldoende gelegenheid om meningen te
delen en mee te doen in opinievorming. De toevoeging van mogelijkheid van ratificatie is overbodig
en zorgt voor meer regelgeving dan gewenst. Daarom ontraadt het bestuur deze motie.
AJB vraagt of de indiener een concreet voorbeeld kan noemen en vraagt waarom de motie
geïntroduceerd is. Het wordt tamelijk onwerkbaar doordat er slechts een ledenvergadering per jaar is.
AP merkt op dat je het dan nodeloos ingewikkeld maakt. Als je het er niet mee eens bent, kun je
gewoon een motie indienen of op een andere manier aangeven bij het bestuur.

jaarverslag 2017 | 15

notulen 2016

TdN geeft aan dat het hier gaat over handtekening van SGPJ onder documenten waarbij twijfel is
over overeenkomst met standpunten. Het is puur een legitimiteitsvraag.
FH vindt dit neigen naar doorgeslagen democratie. De politieke cie’s en bestuur beslissen politieke
lijn. Als de ledenvergadering hier iets van vindt, kan dat via een motie bekendgemaakt worden. Dit is
een prima procedure die we vooral zo moeten houden.
HL reageert dat er goed over zo’n proces wordt nagedacht. PJO’s willen niet voor blok gezet worden.
We zijn nu ook weer bezig met manifest, maar de vraag is of we eruit gaan komen. Je moet dan ook
het gevoel hebben dat je met iets naar buiten kunt komen. Er ligt nu een concepttekst, dit wordt
besproken met cie Internationaal. Het bestuur heeft een mandaat om dat soort beslissingen te
kunnen nemen, bovendien worden meningen van leden echt wel meegenomen.
JHH merkt nog op dat het goed is dat dit soort dingen worden besproken op een ledenvergadering,
kan zowel in het voorjaar als najaar. Als er onvoldoende steun is voor een handtekening, zou deze
nietig verklaard moeten kunnen worden door de ledenvergadering
De meerderheid is tegen de motie en de motie wordt daarom verworpen.
Motie 4 : CO2 (Jan-Herber Hogendoorn)
JHH wil wat kanttekeningen plaatsen bij opmerkingen uit het manifest. Eerder was ook al sprake
van klimaatverandering, waarom dan met zekerheid stellen dat toenmalige factoren niet nu ook van
toepassing zijn? Hij roept op om meer onderzoek te doen.
HL geeft aan dat we nu een handtekening hebben gezet en dus moet SGPJ een betrouwbare partner
zijn. Het komt onbetrouwbaar over als we nu onze handtekening zouden weghalen. Daarnaast
hebben we een mediamomentje gepakt. Cie DOL heeft veel kennis hierover, mogelijk kunnen zij nog
wat onderzoek doen. In het manifest gaat niet per se over CO2. We moeten niet meedoen met de
klimaathysterie maar wel zorgdragen voor de schepping. Het is bezwaarlijk dat linkse partijen hier
meer mee bezig zijn, als christelijke partij willen we hier ook graag in meedenken.
FH merkt op dat dit debat zo gespleten is, daar moeten we ons absoluut niet aan wagen.
TdN heeft de motie niet ondertekend, maar vindt het wel belangrijk dat cie DOL zich hierover gaat
buigen. Het is een hot item op dit moment. Al is er geen consensus, dan zijn we er toch serieus mee
bezig geweest.
Coen Hermenet (CH) steunt het advies van het bestuur. Er is veel verschil in inzicht over
temperatuur. Het gaat om meer dingen, bijv. luchtkwaliteit etc.
WD merkt op dat er genoeg aanwijzingen zijn dat CO2 door mensen wordt uitgestoten. Het is goed
als SGPJ gewoon de wetenschappelijke consensus volgt.
AP merkt op dat cie DOL hier echt wel over nagedacht zal hebben, ook bij het schrijven van
statements. De conclusie is dat er sprake is van klimaatverandering, dus de motie is overbodig.
Volgens TdN is er geen wetenschappelijke consensus. Het enige verzoek is om te kijken naar deze
opmerkingen en om er een rapport over te maken.
HL reageert dat het debat over de invloed van CO2 nog steeds loopt. De wetenschappelijke consensus
is er wel, maar de vraag is in hoeverre. Het manifest gaat over klimaatverandering, niet per se over
CO2. Er zijn grote problemen m.b.t. klimaatverandering, dat gaat ons aan, daar moeten we mee bezig
gaan. We kunnen niet lang doorgaan met de manier waarop we nu leven.
JHH merkt op dat het gaat om vraag of CO2 echt hoofdverdachte is. Hij wil de twee punten apart in
stemming laten brengen. WP wijst dit verzoek af uit tijdsoverweging.
De meerderheid is tegen de motie. De motie wordt daarom verworpen.
Motie 5: besluitenlijst (Jan-Herber Hogendoorn)
JHH licht de motie toe. Het is een makkelijk uit te voeren motie. Hij gaat ervan uit dat er al wel een
lijstje is. Het biedt voordelen en andere instituten hebben dit ook.
EJV denkt echter dat het net zo vaak wel als niet gebeurt. Het bestuur werkt zelfstandig, maar wel in
samenwerking met leden. Hij wil de bureaucratie liever niet bevorderen. We zijn eerlijk en kritisch,
dat is voldoende basis om goed te functioneren. Continue verantwoording van besluiten is daarvoor
niet nodig.
AJB merkt op dat JHH een probleem probeert op te lossen dat niet bestaat, namelijk gebrek
aan transparantie. Dingen die binnen het bestuur moeten blijven, blijven allang binnen bestuur.
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Zaken worden wel gecommuniceerd, het is makkelijk om met bestuursleden in contact te komen.
Bovendien worden dingen ook in de infomail genoemd. AJB verbaasde zich over het aantal
handtekeningen.
KS vindt het helemaal niet verkeerd om dit bloot te geven. Bepaalde besluiten hoeven natuurlijk
niet gepubliceerd te worden. Een klein lijstje is gewoon handig, is bovendien erg transparant.
EJV denkt dat het een overbodige zaak is en dat er op dit moment al voldoende aan gedaan wordt.
JHH reageert dat op er dit moment niet regelmatig een besluitenlijst gedeeld wordt. Hij ziet geen
reden waarom dit niet ingesteld zou kunnen worden. Hij wil iedereen oproepen om toch voor te
stemmen.
Er zijn 16 stemmen voor de motie, 15 stemmen tegen en 4 aanwezigen onthouden zich van
stemming. De motie wordt aangenomen.
Motie 6: interne discussieavond islam (Tom de Nooijer)
Er wordt ter plekke nog een motie ingediend door TdN. Hij licht de motie toe. Het verzoek is om
binnen een jaar een interne discussieavond te houden over islam, over wat onze positie moet zijn.
Er zijn al een paar discussieavonden geweest, hij wil er graag dit onderwerp aan toevoegen. Het is
een heel actueel item waar vrijwel niet over is geschreven in statements. Er is ook nog geen reactie
van SGPJ op manifest van de SGP.
HL bedankt voor het indienen van de motie. We zijn er wel mee bezig geweest, het is zeker stof
voor een goede avond. Het voornemen ligt er om een breed PP (+ evt. meerdere vrijwilligers)
te organiseren over islam in NL. Dit zou een ideale manier zijn om dit goed en diepgaand te
bespreken, dus geen groot SGPJ-evenement. Dat er niet over geschreven wordt, is omdat we niet
goed weten hoe ver we hierin kunnen gaan.
AR merkt op dat als dit idee al gerealiseerd wordt, voor meer vrijwilligers dan alleen PP, de motie
overbodig is.
TdN geeft aan dat het gaat om dezelfde opzet als de vorige avonden. Vrijwilligers dus gewoon via
de mail uitnodigen, niet via social media verspreiden.
De motie wordt overgenomen door het bestuur. Het wordt dus een interne discussieavond voor alle
vrijwilligers toegankelijk. De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
9. Afscheid vertrekkende bestuursleden
WP houdt een toespraak. We gaan afscheid nemen van het jongste bestuur ooit. De gemiddelde
leeftijd ligt behoorlijk lager dan in andere SGPJ-besturen.
PS is altijd gewaardeerd om zijn snelle reactievermogen, geduld, doorzettingsvermogen,
accuraatheid. SGPJ heeft een professionaliseringsslag gemaakt, PS heeft hier veel voor gedaan.
De website was langverwacht en is er gekomen, hier kunnen we weer jaren mee vooruit. Als we
zijn inzet in uren hadden moeten uitbetalen, waren we failliet. PS heeft veel uren besteed aan
communicatie, website en presentatie naar buiten. WP bedankt hem hartelijk voor alles wat
hij heeft betekend voor SGPJ. PS krijgt een cadeau overhandigd. PS wil medebestuursleden en
voorzitter WP bedanken. Knap hoe WP in korte tijd een modus heeft gevonden om de club te leiden.
Het is een jong bestuur en je moet goed weten hoe je de club moet leiden. PS bedankt ook voor
input van leden.
WP houdt een speech richting JvW. Het bestuur moest zuinig zijn op de enige dame. Ze stond er
als dame alleen voor, stond sterk haar mannetje, scherp, zeer accuraat, groot geduld, in staat om
orde te scheppen in de chaos. JvW bracht overal structuur en orde aan. Ze gaat nog wat dingen
in de HR-administratie doen, dus zal nog niet helemaal in een gat vallen. WP bedankt JvW voor
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haar enorme inzet. JvW bedankt iedereen voor de leerzame tijd, ze had aan het begin weinig
ervaring met besturen van een organisatie. Ze gaat SGPJ missen en heeft enorm van deze mooie tijd
genoten.
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
a. Benoeming stembureau
RvdW en Lianne Ruitenbeek (LR) worden benoemd als leden van het stembureau.
b. Voordracht
- Communicatie, Dirk van Horssen (DvH)
DvH dankt het bestuur voor de voordracht. Hij stelt zichzelf even voor: 21 jaar, 3e -jaars
Bedrijfskunde student, is met afronding bezig. Hij gaat met een master Marketing starten.
Hij wil verder bouwen aan de zeer professionele werkomgeving, meer concreet inrichten (bijv.
themabeleid). Actualiteiten moeten de ruimte krijgen. Alle kanalen blijven gebruiken en uitbreiden,
gezien de nieuwe ontwikkelingen. Het is belangrijk om de Bijbelse politiek boodschap op een
professionele en goede manier uit te dragen. DvH heeft zin in de uitdaging.
- Secretaris, Josefien Verschuure (JV)
JV vindt het erg leuk om hier te staan, beetje zenuwachtig, heeft zeker de hulp van leden nodig.
Ze is al een aantal jaar actief binnen SGPJ en vindt het belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij
christelijke politiek en de uitstraling naar buiten. Ze vindt SGPJ een toffe organisatie en wil zich
hier graag langer voor inzetten. Ze heeft een tijdje ervaring opgedaan, daarom durfde ze het nu
aan om te solliciteren. JV heeft zin in goede samenwerking met bestuur en leden. Ze staat geheel
achter transparante communicatie, is een benaderbaar persoon en ze roept mensen op daar vooral
gebruik van te maken.
c. Advies adviescommissie
FH geeft namens de adviescommissie aan de voordracht van harte te ondersteunen. JHH heeft een
vraag aan de kandidaten, WP geeft hier geen toestemming voor uit tijdsoverweging.
d. Stemming
Bestuurslid Communicatie: 4 2 stemmen voor, 1 stem tegen.
Secretaris: 4 1 stemmen voor, 2 blanco stemmen.
JV en DvH aanvaarden hun benoeming en nemen plaats achter de bestuurstafel.
11. Rondvraag
Er zijn twee vragen ingediend voor de rondvraag. AR had wat vragen ingediend, maar deze zijn
gedurende de vergadering naar tevredenheid beantwoord.
Dhr. van Leeuwen heeft nog een opmerking over de claim. Door de situatie rondom de JD stond
het bestuur voor een voldongen feit, er was sprake van overmacht. Binnen het dagelijks bestuur
van SGP heeft men gezegd dat activiteiten van de jongeren niet op deze manier mogen worden
belemmerd. Er is behoefte aan support. Als de onderhandelingen met het BT niet lopen, mag het
bestuur van SGPJ met goede motivatie aankloppen bij het DB voor financiële steun. WP bedankt
dhr. Van Leeuwen voor deze toezegging.
12. Sluiting door dhr. Zevenbergen
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Dhr. Zevenbergen heeft met zeer veel waardering kennis genomen van de inhoud van de
vergadering. Het is erg professioneel en de discussie wordt inhoudelijk en op technisch hoog niveau
gevoerd. Het bestuur merkt ook de grote mate van betrokkenheid, ook op het totaal van de SGP. Het
gaat tenslotte om het beginsel van Gods Woord dat in de samenleving moet gedeeld worden. Dhr.
Zevenbergen sluit de vergadering met dankgebed.
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Notulen extra ledenvergadering SGP-jongeren
Datum:
Notuliste:
Locatie:

25 november 2017
Jeanine Heij
Kasteel De Vanenburg
Putten

1. Opening door de vicevoorzitter, Erik Jan Vinke (EJV)
De vicevoorzitter heet allen hartelijk welkom op deze ledenvergadering. Hij leest uit Psalm 114 . Deze
psalm gaat over God die het volk uit Egypte haalde en thuisbracht. De dichter maakt daar een beeld
van in de volgende verzen. De zee en Jordaan maakten plaats voor dat volk. De schepping is vol
ontzag voor wat God doet. Een vraag voor ons allemaal, ervaren wij ook datzelfde ontzag voor God?
God overbrugt de afstand tussen Hem en ons, Hij sloot een verbond. God beweegt zich om ons voor
Zich te winnen. Hij wil ons hart van steen veranderen. EJV opent met gebed en daarna wordt er
gezongen uit Psalm 114 vers 3 en 4 .
2. Welkom door de voorzitter, Willem Pos (WP)
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de ledenvergadering.
3. Vaststellen agenda
De agenda is enkele weken geleden gewijzigd. Arthur Polder (AP) vraagt of zijn motie over de
begroting bij punt 5 i.p.v. punt 7 behandeld kan worden. Er zijn geen bezwaren, de agenda wordt
gewijzigd vastgesteld.
4 . Mededeling en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Mevrouw Kieskamp en een fotograaf van Trouw zijn aanwezig
om een artikel te schrijven over SGP-jongeren. Ds. Molenaar hoopt de meditatie te verzorgen. De
penningmeester, Robbert Verleun (RV) is afwezig, zijn taak wordt overgenomen door de beleidsadviseur.
5. Vaststellen notulen jaarvergadering 8 april 2017
Er zijn geen vragen en opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
6. Toelichting begroting 2018
Niek Bakker (NB) geeft een korte toelichting op de begroting. Het gaat nog niet om een officiële
verantwoording, de begroting wordt pas in april geaccordeerd. Het is voornamelijk een moment
om vragen te beantwoorden. Omdat RV niet aanwezig is, doet NB de beantwoording. De financiën
hebben het afgelopen jaar onder een vergrootglas gelegen. Om te werken aan bewustwording en om
heldere alternatieven op tafel te krijgen, wordt er vanaf dit jaar gewerkt met een tegenbegroting. De
beleidsadviseur dient deze gelijktijdig in met de begroting van de penningmeester. Beide documenten
zijn samengesmolten tot de huidige versie. Er waren wat zorgen over de inkomsten, daar is afgelopen
tijd nog intensiever aan gewerkt met het bestuur en cie Relaties. Het bedrag dat nu is binnengehaald,
is significant hoger. We zitten op de goede weg, maar als het gaat over het doel dat gehaald moet
worden, is de vraag of het haalbaar is om het komende jaren door cie Relaties te laten doen. Hierover
is gesproken met commissie, zij onderkennen het probleem. Daarom is er besloten dat er gewerkt gaat
worden met zakelijke partij die advertentie-inkomsten voor IC gaat doen.
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Wat betreft de inhoud van de begroting: er zitten een aantal incidentele dingen in, ook omdat de
partij 100 jaar bestaat. Veel activiteiten zijn daarop afgestemd. Er is een eenmalige inkomstenpost
van €7.500 vanuit de partij. Het grootste deel hiervan gaat naar een prentenboek, dat gaat over
de 7 fractievoorzitters van SGP. De inschatting van Den Hertog is dat het positief in de markt gaat
liggen. Kostenpost die hier tegenover staat is €12.000. Datzelfde bedrag is aangehouden als de te
verwachten inkomsten, maar dit is zeer voorzichtig geschat. Stel dat we 15% niet verkopen en stel
dat we de boeken kwijtraken voor €2 minder dan de reguliere prijs, zouden we op inkomstenpost van
€17.000 komen.
De kostenpost voor congressen is wat hoger uitvallen, n.a.v. uitgave van congresbundel, ook om
vooruit te kijken. De post vergaderkosten is er bij elke commissie uitgehaald. Wij kunnen gratis
vergaderen op het partijbureau, het is daarom niet meer nodig om een aparte post voor vergaderkosten
op te nemen. Er kan ook zelf thuis vergaderd worden.
De IC krijgt dezelfde post als vorig jaar, maar er verschijnen slechts 3 IC’s. I.p.v. nummer twee
verschijnt er een glossy, daar werkt de redactie van IC aan mee. Wij staan financieel garant voor
hetzelfde bedrag dat we kwijt zouden zijn voor IC. Dus wel dezelfde kostenpost, maar i.p.v. 4 IC’s,
verschijnen er drie IC’s en 1 glossy.
Er is een hoog bedrag ingeruimd voor promotiemateriaal. Op dit moment is het materiaal vaak op, er
is meer nodig dan voorgaande jaren. Om het realistisch te houden, is dit bedrag verhoogd.
Vragen vanuit de zaal:
Arie Rijneveld (AR) vraagt welke concrete stappen er zijn gezet door cie Relaties. Het lijkt hem
niet de bedoeling dat WJV zelf veel oppakt. Daarnaast de vraag wat de verhouding is tussen de
advertentiewerver en de sponsoring die overblijft. NB antwoordt dat de acties die zijn ondernomen
onvoldoende zijn geweest. Dit ligt niet aan de inzet van de commissie, hij bedankt hen voor hun
inzet. Een structureel probleem is dat niemand uit cie overdag tijd heeft. Om die reden is afgevraagd
of zo’n ‘kwetsbaar’ concept als een vrijwilligerscommissie verstandig is. We zijn hier al twee jaar lang
mee bezig geweest om het op orde te krijgen, maar dit is niet gelukt, vandaar dat we teruggaan naar
een advertentiewerver. De advertentiewerver verkoopt bij voorkeur pakketten in de laatste maanden
van het jaar voor het volgende jaar. Die draagt dit vervolgens over aan cie Relaties die verder de
contacten kan onderhouden. Ze weten dus van elkaar wat er gebeurt.
AR vraag welke verbeterstap binnen de commissie zelf is gezet. Sinds vorige vergaderingen zijn de
jaarpakketten uitgewerkt en bedrijven benaderd. Procedureel zijn er dingen verbeterd, de taakverdeling
is beter. We gaan twee keer per jaar een beldag organiseren. In november is er een geweest, de
resultaten vielen helaas tegen, de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk.
Sander Bossenbroek (SB) merkt op dat we van geluk mogen spreken dat er een jubileumjaar is, anders
hadden we een flink verlies. NB reageert dat dit niet het geval is, er is al heel voorzichtig begroot,
de uitgaven voor het jubileum zijn niet gespecificeerd onder aparte post, maar bestaande posten
zijn opgehoogd. We kunnen dus activiteiten afslanken, mochten we aan zien komen dat er dingen
mislopen.
AP merkt op dat er afgerond €20.000 is ingeruimd en er zijn geplande kosten van €15.000 euro.
Het jubileumjaar levert dus €5.000 euro op, met name door bedrag van partij. Hebben we voor de
toekomst dan niet steeds €5.000 tekort? NB antwoordt dat we hebben ‘te dealen’ met volgend jaar
en daar moeten we onze begroting op inkleden. Deze begroting zijn het gegarandeerde inkomsten.
Anders hadden we dingen afgeslankt, bijv. bij de post politiek bestuur of promotiemateriaal. Die
hadden we op standaard bedragen laten staan als we geen jubileumjaar hadden gehad.
AP vraagt wat er gaat gebeuren met het resultaat van het boek als we het resultaat boven verwachting
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halen? Heeft het bestuur daar al over nagedacht? NB reageert dat daar dan over beslist wordt, daar
moeten we nu niet op vooruit lopen. Vanuit de vraag van leden is er gereageerd door conservatief te
begroten. Het kan zijn dat jubileum-activiteiten meer mee aangekleed worden, dit zal dan als vraag
in bestuur voorgelegd worden.
AP vraagt of dit betekent dat cie Relaties €8.000 moet binnenhalen buiten de advertentiewerver om.
Dit is inderdaad het geval en het is realistisch. Er staat €12.000 voor IC ingeboekt, €2.500 voor KLIK,
daar zit een deel voor gerichte sponsoring en een deel voor generieke sponsoring in.
Matthijs Huntelerslag (MH) vraagt waarom de post ‘uitvoeringskosten’ bij KLIK is gespecificeerd en
bij IC niet. NB antwoordt dat het gespecificeerd staat onder cie IC. Dit staat bij KLIK gewoon op
verzamelfactuur, bij IC is dit niet zo.
MH merkt op dat veel posten op €0 staan en vraagt of die eruit worden gehaald als dit volgend jaar
hetzelfde is. Dit is het geval, maar het moet een aantal jaren op €0 gestaan hebben, voordat die
posten eraf kunnen.
Matthijs Jonkers (MJ) vraagt wat de kosten voor de advertentiewerver zijn. NB reageert dat daar op dit
moment nog geen zicht op is. Dit is altijd afhankelijk van het resultaat. Iemand die het professioneel
doet, haalt ook meer binnen. De target ligt vast, maar als er meer wordt binnengehaald, kan er meer
betaald worden. Dat is haalbaar met de 10% regel, daarmee hebben we altijd boven de €12.000 als
netto inkomsten gezeten. De werver moet dan wel aantonen dat hij meer binnen kan halen.
Frans Hazeleger (FH) bedankt NB voor de heldere beantwoording van de vragen.
Behandelen motie nummer 14
WP vermeldt dat de procedure als volgt gaat: 4 5 seconden voor indiener, dan 4 5 seconden voor
bestuur en daarna 30 seconden voor degenen uit de zaal.
AP licht de motie toe en wil daarnaast een extra motie indienen, die ook over de begroting gaat. Deze
wordt eveneens bij dit agendapunt behandeld. Motie 14 gaat over het voorkomen van een tekort.
Hij bedankt NB voor de toelichting op de begroting. Er zit een aantal onzekerheden in, bijv. de
€12.000 inkomsten van het jubileumboek. We moeten er rekening mee houden dat dit mogelijk kan
tegenvallen. Hij wil het bestuur oproepen om hierover na te denken, mocht blijken dat de inkomsten
toch tegenvallen. NB reageert dat het bestuur van harte eens is met de strekking van de motie en
hem daarom overneemt. Het is een hamerstuk, de motie wordt aangenomen.
De extra motie heeft vijf ondertekenaars. Het bestuur wordt opgeroepen om eventuele extra
opbrengsten in het jubileumjaar toe te kennen aan de algemene reserve. NB reageert namens het
bestuur. Hij is het eens met strekking van motie, maar wil hem toch ontraden. De vraag is of het
eerlijk is om de extra inkomsten die we zelf hebben terugverdiend toe te voegen aan reserve. Hij wil
eerst kijken dat die €7.500 ook minimaal €7.500 is besteed aan activiteiten.
Wietse Blok (WB) vraagt of dit betekent dat we alles gaan uitgeven aan het jubileum omdat het
anders niet eerlijk is. Dit is niet het geval, we gaan het extraatje niet in eigen zak steken maar op
een verantwoorde manier besteden.
AR merkt op dat de teruggave van het BT aan de algemene reserve toegevoegd zou kunnen worden.
Job de Visser (JdV) merkt op dat we €7.500 krijgen, maar dat we aan de andere kant ook €1.000
teruggeven omdat we de IC ter beschikking stellen aan het jubileum. Dus we hoeven ons naar de
partij niet te verantwoorden. NB reageert dat JdV inderdaad gelijk heeft en dat in dit geval de motie
zeker overgenomen wordt. De motie is een hamerstuk en wordt overgenomen.
Tom de Nooijer (TdN) merkt op dat het woord ‘jubileumboek’ gerectificeerd moet worden naar
‘jubileumjaar’. WP reageert dat de motie al is aangenomen. FH stelt voor om de motie eerst schriftelijk
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in te dienen, om formuleringsproblemen te voorkomen. WP reageert dat de motie eerst ingediend
moet worden en dat er vervolgens bij agendapunt 8 opnieuw over wordt gestemd. Die stemming is
vervolgens geldig.
WB heeft een punt van orde en merkt op dat de voorzitter voorafgaand aan het stemmen dient te
vragen of er nog vragen zijn vanuit de zaal.
7. Wijziging HR
a. Wijziging bijdrage landelijk bestuur
Josefien Verschuure (JV) licht de wijziging toe. De wijziging komt voort uit het voorstel van vorige
ledenvergadering, dus dit is niet heel erg nieuw. Het voorstel is om hier direct over te stemmen.
Bert van Roekel (BvR) merkt nog op dat dit ook met lokale cie’s is afgesproken en dat zij akkoord
waren met het voorstel.
TdN vraagt hoe het zit met de minimumprijs als er meer leden geworven zouden worden. Dit was
de uitkomst van de avond destijds, maar hij mist dit nu in de statuten. Het bestuur reageert dat
deze afspraak staat en hier wordt gewoon aan vastgehouden, maar om het HR toekomstbestendig te
houden, willen we het niet al te gedetailleerd opnemen. Volgens TdN gaat het alleen om het geval
als er meer leden worden geworven dan het minimum. Er staat nu niet wat er in dat geval gebeurt.
Het woord ‘minimaal voor €1.000’ wordt toegevoegd aan artikel.
FH reageert dat je daarmee nogal wat zegt, stel dat een commissie weinig werft, krijgt deze toch
€1.000.
AR merkt op dat deze discussie al gevoerd is, het is alleen maar een toepassing van het HR.
De wijziging wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
b. Wijziging werkgebied lokale commissies
BvR geeft aan dat in het artikel iets stond waar we niet naar handelden. Onze manier van werken
en visie is er wel op om als er een nieuw lokale cie wordt opgericht dat ook de omliggende cie’s
betrokken worden. Er was specifiek 25km afgesproken, omdat dit voor sommige cie’s te veel is, wordt
deze wijziging voorgesteld.
WB vraagt wat er wordt bedoeld met ‘afgestemd’. Hij merkt op dat zijn werkgebied kleiner wordt, dit
mag nooit ten koste gaan van al acterende commissies, we moeten niet in elkaars vijver vissen.
Koen Schouten (KS) merkt op dat hij nooit iets heeft gemerkt van het aanbod voor hulp/mentorschap.
BvR reageert dat hij altijd contact heeft met nieuwe commissies en biedt aan om alsnog te komen en
eerste vergadering te leiden. Het is de zeker de bedoeling van het bestuur om dit zoveel mogelijk te
stimuleren. We zijn daarin nog wel een beetje zoekende, het is een nieuwe werkwijze.
BvR onderstreept de opmerking van WB dat het niet de bedoeling is dat het nooit ten koste mag
gaan van een werkgebied van een andere commissie. En anders moet het in overleg gebeuren. Het is
moeilijk te voorkomen dat mensen wel of niet naar avond komen, zie voorbeeld Ede.
WB merkt op dat het in zijn geval gaat om regio Alblasserwaard en dat het lijkt alsof de drang naar
nieuwe cie’s groter is dan te zorgen dat huidige cie’s goed functioneren. Als we gaan concurreren met
elkaar, dan slaan we door in deze opzet.
BvR reageert dat concurreren een luxe probleem is, maar zeker wel een probleem.
Jan-Herber Hoogendoorn (JHH) merkt op dat het niet per se een probleem hoeft te zijn als er
meerdere cie’s in een gebied werkzaam zijn, je kunt ook samenwerken. Mensen zijn vrij om over eigen
grenzen heen te gaan.
FH reageert dat hoe meer cie’s, hoe beter het is, het enige wat moet gebeuren is afstemmen van data.
KS merkt op dat een nieuwe cie niet een sta in de weg is, het is juist een verrijking. Hij is blij dat de
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cie er nu is. Kijk uit dat het gebeid niet te groot wordt, houd rekening met reisafstanden. Willen als
Merwestreek ook richten op 16-, die zijn niet mobiel.
BvR reageert dat een nieuwe commissie met energie zeker een aanwinst is, maar bestaande commissies
ook hun aandacht moeten krijgen. En daar blijft het bestuur zich ook op richten.
De wijziging wordt aangenomen met twee stemmen tegen en een meerderheid van stemmen voor.
De voorzitter stelt voor om een korte pauze te houden en schorst de vergadering.
Na de pauze merkt WP op dat men echt wat beknopter moet zijn en dat hij zich echt aan de gestelde
spreektijd zal houden.
Pieter Meijers (PM) heeft een opmerking over het indienen van moties. Een motie is een machtig en
ultiem wapen. Hij merkt soms dat er een motie wordt ingediend terwijl dat dit ook op een andere
manier geregeld had kunnen worden. Hij roept op om eerst te kijken of het via andere manieren
aangepakt kan worden.
TdN is het geheel met hem eens, zou wel graag een voorbeeld willen horen.
PM heeft expres geen voorbeeld genoemd omdat hij niet een persoon wil aanvallen of een motie wil
afserveren. Hij wil benadrukken dat het eerst via een andere weg geregeld wordt.
FH noemt als voorbeelden de motie Wietwet, Caribisch Nederland, reflectie op het duurzaam
klimaatbeleid, discussieavond klimaatbeleid.
8. Behandelen ingediende moties
Bij elke motie wordt vooraf gecheckt of er voldoende indieners aanwezig zijn.
Motie 1: Invloed leden op voorzittersbenoeming SGP-jongeren
TdN licht de motie toe. Op dit moment wordt er iemand vooruitgeschoven, bekrachtigd door HB,
daarna gaat het besluit pas naar de leden. De motie laat dit alles in tact, maar wil de stem van de
leden hieraan toevoegen. Voorzitter krijgt dan via een ALV mandaat van de leden.
EJV reageert vanuit het bestuur dat er vooral organisatorische bezwaren zijn, maar dat het bestuur
de intentie snapt.
TdN vraagt of het bestuur werkelijk positief tegenover dit voorstel staat.
MJ merkt op dat er in de laatste zin iets staat over een onderzoek en vraagt hoe dit zich verhoudt.
JHH reageert dat een overdracht op de vergadering niet per se nodig is, je kunt het zo instellen dat
er geen vertraging is.
Paula Schot (PS) wil meegeven aan de leden dat het een pijnlijke situatie kan veroorzaken als je
iemand voordraagt die vervolgens door het HB wordt afgeraden. Als lid raadt ze de motie daarom af.
TdN reageert dat dit inherent is aan verkiezingen. Op het moment dat er verkiezingen zijn en de ALV
is tegen, leidt de kandidaat ook gezichtsverlies.
PS reageert dat dit een andere situatie is, de voorzitter stelt zich niet verkiesbaar. Ze wil de oproep
neerleggen om te kijken of we niet überhaupt van de procedure met het HB afkunnen.
FH merkt op dat de huidige procedure zorgvuldig is. Wel moet er eerder naar de leden gecommuniceerd
worden, zij dienen eerder dan de krant op de hoogte te zijn.
Rick van de Waerdt (RvdW) is het eens met FH dat het lastig is voor de leden. Maar het blijft heel
moeilijk om eerst leden te informeren en daarna de media.
EJV reageert dat het bestuur echt wel begrijpt wat het punt is. Hij bedankt iedereen voor de
opmerkingen, deze worden ter overweging meegenomen.
TdN merkt op dat het een mooie toevoeging is als het gaat om professionalisering. Het doet niks af
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aan de statuten, maar is een mooie aanvulling.
EJV merkt ten slotte op dat je moet beseffen dat je in principe geen mandaat geeft. Er komt weinig
man op zo’n vergadering af, het mandaat is beetje tricky als het gaat om dit voorzitterschap.
TdN reageert dat er altijd mandaat is op ALV, nu zitten we met ongeveer 60 man, we kunnen niet van
tevoren alle 7000 leden peilen.
De motie wordt met meerderheid van stemmen verworpen. AP stelt voor om te tellen, omdat het
verschil niet zo overtuigend is. Er zijn 13 stemmen voor, 24 stemmen tegen en 3 onthouden zich van
stemming, de motie wordt verworpen.
TdN vraagt nog hoe het bestuur hier wel invulling aan gaat geven. WP stelt voor om dit na afloop te
bespreken met het bestuur.
Motie 2: Vragenrecht
JHH licht de motie toe. Het is normaal dat er vragen gesteld kunnen worden, goed dat deze gelegenheid
er komt. Hij is blij dat bestuur het eens is.
EJV merkt op dat dit in de praktijk al gebeurt, maar het is prima om het vast te leggen.
JHH wilde tijdens de laatste vergadering in Gorinchem nog een vraag stellen, maar dit werd toen niet
toegestaan. Dit was de aanleiding voor deze motie.
PS merkt op dat we wel alles kunnen willen vastleggen in het HR, maar dan blijft het niet meer
werkbaar. Vragen stellen gebeurt nu al en zij zou het daarom hierbij willen laten.
RvdW merkt op dat er wel kaders moeten zijn rondom die vragen, het moeten niet dusdanig persoonlijke
vragen worden.
TdN reageert dat dit gezien het vorige congres overbodig is.
EJV merkt op dat het kader al vrij helder is, in die zin dat we allemaal christenen zijn. Hij roept
iedereen op het geweten in deze te gebruiken. Er is daarnaast altijd nog de regeling dat de voorzitter
vragen mag weigeren of afkappen. Dit blijft staan.
FH wil de motie in stemming brengen, er zijn 13 stemmen voor, en meer dan 15 stemmen tegen. De
motie wordt verworpen.
Motie 3: Bezoekersregeling SGP-partijdag
JHH licht de motie toe. Het zou mooi als degenen die zo enthousiast zijn, toch naar de partijdag
kunnen gaan. Hij roept het bestuur toe om in overleg te gaan met het HB.
NB heeft alvast in de week gelegd binnen het MT, maar het gevoelen is dat we te gast zijn.
Meerderjarigen kunnen via de kiesvereniging gaan. Wat betreft minderjarigen, in hoeverre is het
wenselijk dat je dit mogelijk gaat maken, terwijl wij als SGPJ zelf al te gast zijn.
Johannes van der Poel (JvdP) vindt de motie een wat zwaar middel, maar het is voor hemzelf ook van
toepassing. Het kan geen kwaad om daar als SGPJ een rol in te spelen.
AP herkent het gevoel ook en snapt waarom de motie is ingediend. Maar als het bestuur al aangeeft
dat het MT hier aarzelend tegenover staat, is het wellicht niet zinvol om met deze motie door te gaan.
NB proefde inderdaad enige aarzeling en roept op om gewoon de route via de kiesvereniging te
bewandelen. Zij zijn de mensen die mensen afvaardigen. Wij zijn niet de geëigende weg.
JHH reageert dat niet iedere jongere toegang heeft tot een kiesvereniging. We zijn als SGPJ natuurlijk
wel gelieerd aan de moederpartij, daarom is het niet vreemd om een dergelijk verzoek in te dienen.
De meerderheid is tegen de motie, de motie wordt verworpen.
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Motie 4 : Profilering SGP-jongeren
WB licht de motie toe en bedankt het bestuur dat men al hiermee aan de slag gegaan is. Hij zag al
wat vlogs, dit is een stap in de goede richting. Jammer dat het preadvies zich focust op verbeterplan.
Als dit gezegd wordt, dan zijn er dus verbeteringen nodig. We hebben een uniek geluid, dat mag heel
Nederland weten. Te vaak horen we vanuit politieke cie’s dat er niks met hun input wordt gedaan.
WP bedankt voor de motie en geeft aan dat het bestuur begrijpt wat hij bedoelt. Wat er geschreven
wordt, willen we graag publiceren. Maar je komt heel moeilijk binnen bij seculiere media, het RD en
ND zijn wat makkelijker. Het afgelopen jaar zijn we zo’n 15 keer in de landelijke media geweest.
WB merkt op dat 15 keer ook normaal is, dit is uitvoering van het beleidsplan. In campagnetijd is dit
makkelijk, het gaat ons ook om de periode buiten de campagnetijd.
PM reageert dat we als SGPJ best vaak in de media komen. Commissieleden vinden het vervelend als
we in media komen terwijl zij er niks weten. Hij noemt het voorbeeld van het Terlouw manifest, hij
vindt dit een heel kwalijke zaak.
FH onderstreept de voorgaande reacties. Graag een inzicht in hoe vaak we zichtbaar zijn, bijv.
opnemen in infomail. Aan het eind van het jaar op een rijtje zetten, dat is de uitvoering van de motie.
AR denkt dat er op dit moment onvoldoende gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde. De
statements worden weinig gelezen.
Lisanne de Visser (LdV) merkt op dat het goed is dat vrijwilligers op de hoogte zijn van media
optredens. Wat betreft het politieke geluid in Nederland, nu lijkt media-aandacht een doel op zich te
worden, daar moeten we mee oppassen.
JHH vindt de laatste zin te breed geformuleerd. Voor de kwaliteit van de motie zou dit veranderd
moeten worden.
MJ ziet in het preadvies dat het bestuur het probleem herkent, maar begrijpt nog niet goed waarom
er geen verbeterplan wordt opgesteld.
Hans van ’t Land (HL) reageert dat we veel artikelen hebben proberen te verspreiden, maar dit werd
niet aangenomen. Moeten bijv. met meer kwaliteit over expertise komen. Nu zijn we daar deels mee
bezig met halfjaarplannen. We hebben nu ook een vlog camera, dus er is wel iets gewijzigd t.o.v.
van voorgaande jaren. Het spijt hem dat het niet altijd gebeurt dat cie’s worden meegenomen, is een
terechte opmerking. Als we in media komen, kunnen die berichten ook actiever gedeeld worden via
bijv. de infomail. De discussie over statements is al eerder gevoerd, we blijven dit doen, maar de focus
verschuift meer naar halfjaarplannen en kijken hoe we kunnen toewerken naar een mooi eindproject
waarmee naar buiten getreden kan worden. De vraag blijft staan echter staan of we media willen
opzoeken of dat we met een mooi kwalitatief document komen en iets goeds onderzoeken.
WB merkt ten slotte op dat het fijn is dat het bestuur er alles aan gaat doen. Met de kabinetsformatie
hadden we bijv. ook meer naar buiten kunnen komen.
De meerderheid is voor de motie en de motie wordt aangenomen.
Motie 5: Wietwet
WB heeft hier niks aan toe te voegen, er is overleg geweest met de voorzitter van cie Binnenland.
HL reageert dat het bestuur blij is dat dit onderling is besproken en dat cie Binnenland ermee aan
de slag wil.
MJ heeft nog een algemeen punt: het komt vaker voor dat een commissie aangesproken wordt om
ergens mee aan de slag te gaan. Hier moeten we voorzichtig mee zijn. Hij is benieuwd of een nieuw
onderzoek daadwerkelijk ander resultaat oplevert.
FH merkt op dat dit een klassiek voorbeeld is van een overbodige motie
MJ heeft als voorzitter mede ondertekend, maar dit betekent nog niet dat de commissie het ook
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daadwerkelijk gaat uitvoeren.
TdN vraagt waarom er is gekozen voor de Wietwet en niet bijv. voor de EU waar al motie over is
ingediend.
KS onderstreept de vorige reactie, hij snapt de meerwaarde er niet van. Lokale overheden zitten niet
op onze meningen te wachten.
WP weigert een vraag van MJ, hij heeft al twee interrupties gehad. MJ merkt nog op dat als de motie
wordt aangenomen, er ruzie ontstaat binnen de commissie, dit moeten we niet doen.
HL reageert dat als de vergadering beslist dat de commissie hier iets mee moet doen, dat op zich een
idee is. We gaan niet echter niet iets mee doen als het niks oplevert.
WB merkt tot slot op dat de indieners alleen de oproep doen om stelling te nemen, niet om een
halfjaarplan hieraan te wijden. Heel Nederland zit op onze mening te wachten. SGPJ is meer dan
alleen EU, er is gekozen voor de Wietwet, omdat hier nog geen publiciteit aan gewijd is.
De meerderheid is tegen de motie, de motie wordt verworpen.
Motie 6: Bestuurstermijn
WB bedankt het bestuur voor het preadvies. Hij kreeg gisteravond nog twee vragen van leden, maar
nee, hij wil geen voorzitter worden. Hij roept alleen op om in dat onderzoek te kijken naar de
mogelijkheid om van 3 naar 2 jaar bestuurstermijn te gaan.
EJV reageert dat het ter evaluatie en reflectie prima is om hierover na te denken en het bestuur neemt
daarom deze motie over.
FH wil graag de motie in stemming gebracht hebben. Het is een verkeerd signaal als we de termijn
gaan verlagen naar 2 jaar. We zien een enorm verloop, hij is voorstander om die 3 jaar echt als norm
te handhaven.
MJ vraagt hoelang WP voorzitter is. WP reageert dat dit nu 1,5 jaar is en dat men niet bang hoeft te
zijn dat hij maar twee jaar zit.
WB merkt op dat het nu door de zaal gaat dat hij de termijn wil verlagen, maar dit is niet het idee.
Het is gewoon een oproep om dit mee te nemen in overweging.
TdN merkt op dat er natuurlijk nog meer mogelijkheden zijn. Hij vraagt of het ook wordt meegenomen
in evaluatie dat er meerdere mogelijkheden zijn, mocht de motie worden aangenomen.
FH reageert dat er in de motie wel een duidelijke voorsortering te merken is, er is slechts een optie
opgenomen.
EJV reageert dat men zich voor nu geen zorgen hoeft te maken. Alles wat we kunnen bedenken nemen
we mee, dat was ook de intentie van WB.
WB reageert tot slot er hij inderdaad iets voorsorteert, maar hij is er nog niet van overtuigd dat dat
dit de beste oplossing is en wil daarom ruimte laten voor andere ideeën.
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Motie 7: Defensie
Er zit een kleine onduidelijkheid in de motie. De zinsnede ‘brede staatscommissie’ moet vervangen
worden door ‘onafhankelijke onderzoekscommissie’. Laten we dan aan fractie over welke dan de beste
optie is.
Maarten van Nieuw Amerongen (MvNA) reageert dat het bestuur positief tegenover de strekking staat.
We willen harder naar de NAVO-norm toe. Hij bedankt voor de opmerking over de wijziging. Het is
de vraag of wij dit moeten gaan indienen als het ook al in het verkiezingsprogramma staan. Hij gaat
ervanuit dat men er al mee aan de slag gaat.
JHH wil het laatste punt apart in stemming brengen, omdat motie op partijdag een ander middel is.
WB stelt voor om dit niet te doen, maar doet de oproep om met fractie in gesprek te gaan.
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MvNA reageert dat de toezegging dat het bestuur hierover in gesprek gaat met fractie er sowieso is.
KS merkt op dat ‘of daarop lijkend instrument’ eruit gehaald kan worden als het toch in stemming
wordt gebracht.
WB vraagt waarom de motie op dit congres is ingediend. In het verkiezingsprogramma staat niks over
onafhankelijke commissies. Heeft met politiek en militairen gesproken, zij weten het ook niet. Laat
onafhankelijke commissie kijken wat het beste is voor ons land.
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Motie 8: Structuur en overzicht
KS licht de motie toe waarin gevraagd wordt om meer duidelijkheid en transparantie. Hij wil het
organogram op de website plaatsen, op intranet is niet voldoende. Hij roept het bestuur op om al
zijn punten toe te voegen.
MH heeft bezwaren m.b.t. het publiceren van het emailadres, er zijn genoeg communicatiemiddelen
buiten emailadres. Daarin heeft iedereen zijn eigen voorkeur. Hij zou dit graag gewijzigd zien in
‘contactoptie’.
Berry Bouw (BB) geeft de reden van het ondertekenen van de motie. We wisten niet bij wie we
moesten zijn om een commissiewijziging door te geven. Enige die we wisten was JV.
FH vraagt waar het woordje ‘dit’ op duidt.
TdN kent zelf ook voorbeelden, wanneer het organogram geplaatst wordt, is het probleem opgelost
en weten mensen wie ze moeten benaderen.
AP reageert dat als je gewoon mailadressen toevoegt van contactpersonen, je al een heel eind bent
en weet je bij wie je moet zijn. Dit kan het ‘van kastje naar de muur’-probleem voorkomen.
NB reageert als lid en geeft aan dat er overal wordt verwezen naar het algemene mailadres. Dat er
geen contactmogelijkheid is, is dus onterecht.
KS vraagt of het organogram getoond kan worden omdat niet iedereen begrijpt waar het over gaat.
FH reageert dat er gewoon op website een overzicht moet komen wie men kan bereiken. We willen
dat mensen zelf kunnen opzoeken bij wie ze moeten zijn en daarmee ook NB en beetje ontlasten. Hij
roept op om de motie te steunen.
Elize Kleijbeuker (EK) reageert dat het ook scheelt bij het indienen van de moties, als contactpersonen
worden toegevoegd.
Jan de Rooij (JdR) vraagt waar we nu moeilijk over doen. Blijkbaar is er veel vraag naar, waarom dan
niet gewoon dat lijstje opstellen.
Janneline van Westreenen (JvW) merkt op dat er vanuit HR een welkomstpakket gemaakt wordt
waarin alle informatie zit, dus deze motie lijkt een beetje overbodig.
JvB merkt op dat er veel discussie is en het feit dat het bestuur de motie ontraadt laat zien dat het
nodig is.
JHH reageert dat je te allen tijde op de website wilt kunnen kijken voor info. Mails kunnen kwijtraken.
Dirk van Horssen (DvH) merkt op dat de website geschikt is om een beperkt organogram op te delen,
maar het toevoegen van contactgegevens levert spam op, we kunnen bovendien last krijgen met
Autoriteit Persoonsgegevens. Op de contactpagina staan al best veel meeladressen en in IC staan ook
alle gegevens. We willen voorkomen dat de pers verder gaat bellen.
FH reageert dat de Autoriteit Persoonsgegevens niks vindt van het opnemen van een algemeen
mailadres van een commissie.
KS merkt op dat de motie heel basaal is, er wordt puur gevraagd om algemene gegevens van cie. Er
komen geen persoonsgegevens in het gedrang.
Christiaan Hovestad (CH) reageert dat hij tot drie weken geleden niet eens wist dat er een intranet
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bestond, terwijl hij al lang vrijwilliger is.
HL reageert dat het bestuur achter het idee staat dat men intern wil weten wie je kunt bereiken. Als
je mailadressen op de website vermeld, gooi je het in publieke ruimte. We zijn hier huiverig voor,
de pers gaat direct naar commissievoorzitters. Nu wordt het eerst gefilterd door NB. Een lijst met
emailadressen is bovendien niet professioneel. Het is belangrijk dat je vaste lijnen hebt.
KS merkt op dat de motie niet is bedoeld om spam te creëren, maar puur om openheid te creëren voor
mensen die niet op intranet zitten of die niet die lijntjes kennen.
Er zijn 23 stemmen voor de motie, 19 stemmen tegen en 1 persoon onthoudt zich van stemming. De
motie wordt aangenomen.
Motie 9: Caribisch Nederland
De motie is een hamerstuk en wordt met meerderheid van stemmen verworpen.
Motie 10: Reflectie op duurzaam regeerakkoord
JvdP licht de motie toe. De waterschappen zijn koploper, decentrale overheden zijn daar goed mee
bezig. Dit geeft de urgentie aan. Het is niet zo dat commissie DOL er nooit iets mee heeft gedaan,
maar het moet gewoon geactualiseerd worden.
MvnA reageert dat het bestuur er positief tegenover staat en wil de motie overnemen. Met de
kanttekening dat er rekening gehouden moet worden met de capaciteiten van de commissie. Dit had
ook via de voorzitter van DOL geregeld kunnen worden.
TdN merkt op dat er een inconsistentie in verwoording, is het alleen water of alles? Hij vraagt of we
de visie van de SGP langs de meetlat kunnen leggen.
JHH reageert dat als de motie wordt aangenomen, hij zijn motie over klimaatbeleid kan intrekken.
WB merkt op dat dit een concreet verzoek is, maar dat doen we eigenlijk niet als ledenvergadering.
MvNA reageert dat een concreet verzoek wel kan, maar de invulling ligt bij de commissies.
PM reageert dat dit binnen de commissie besproken gaat worden en dat de commissie zich heel vrij
voelt om deze motie uit te voeren op de manier zoals de cie dit het prettigst vindt.
TdN vraagt nogmaals of we de visie van de SGP langs de meetlat kunnen leggen.
MvNA reageert dat de commissie hiernaar gaat kijken, als zij dit mee willen nemen of advies willen
uitbrengen, dan is dat uiteraard mogelijk.
JvdP merkt op dat we het aan de commissie moeten overlaten in hoeverre zij dit langs de meetlat
willen leggen.
De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen.
BvR heeft een punt van orde. Het is mooi wat hier gebeurt, maar een volgende keer moet dit anders
gepland worden. Men moet zich ervan bewust zijn dat we erg uitlopen.
WP reageert dat hamerstukken gelijk geaccordeerd kunnen worden, we moeten daarmee geen tijd
verliezen.
Motie 11: Actuele standpunten
HL reageert dat het bestuur dit punt begrijpt en denkt dat dit wel bilateraal opgelost kan worden. Het
bestuur neemt de motie over en deze wordt als hamerstuk behandeld. De motie wordt aangenomen.
Motie 12: Vrijwilligersoverzicht
FH licht de motie toe. Het lijkt hem leuk als vrijwilligers onderling een overzicht hebben die steeds
wordt geactualiseerd via het intranet.
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NB reageert dat er op dit punt nieuwe ontwikkelingen zijn. Het HR-intranet gaat verdwijnen, we
gaan meedoen met het nieuwe systeem van de SGP. Daar kunnen geen foto’s in opgenomen worden.
Voorstellen via de infomail is voldoende.
AR merkt op dat dit al bijna twee jaar op de agenda van het PP staat, er moet langzamerhand wel een
besluit over kunnen komen.
FH reageert dat er op het intranet gewoon een documentje geüpload kan worden met een foto/naam/
verhaaltje.
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Motie 13: Discussieavond klimaatbeleid
Deze motie is komen te vervallen als gevolg van motie 10.
Motie 14 : Motie voorkomen tekort over 2018
Deze motie is al behandeld bij het bespreken van de begroting.
Motie 15
Dit is een nieuw ingediende motie waarover eerder in de vergadering wat verwarring ontstond. De
motie verzoekt het bestuur om het eventuele positieve resultaat van het jubileumboek en het geld
van het Beatrixtheater toe te voegen aan de algemene reserve.
FH vraagt of dit geen overbodige motie is, aangezien het geld toch al naar de reserve gaat. :
NB reageert dat dit geen overbodige motie is, maar wel een wat vreemde motie. Het geld van het
Beatrixtheater wordt dit jaar al toegevoegd aan de algemene reserve.
AP haalt de zin eruit en de motie wordt gewijzigd, het is niet dezelfde motie als motie 14 .
KS merkt op dat hiervoor het bestuur gewoon de bevoegdheid moet krijgen en stemt tegen de motie.
De motie wordt met meerderheid van stemmen verworpen.
WP dankt alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens de vergadering.
9. Toelichting wisseling bestuursportefeuilles
EJV licht de wijziging toe. Er vindt een wijziging plaats in de verdeling van de bestuursportefeuilles.
Het bestuur en de adviescommissie hebben zich hierover gebogen. De portefeuille ‘Organisatie’ zal
veranderen naar ‘Leden & Lokaal’. De portefeuille ‘Leden & Relaties’ zal gewijzigd worden in ‘Organisatie
& Relaties’, zodat hiertussen meer binding ontstaat. We zijn op zoek naar alleskunners, maar voor de
vacatures zijn wel twee verschillende types nodig. Er zijn geen vragen over de toelichting.
10. Rondvraag
Er zijn vooraf vijf vragen ingediend, de overige zijn tijdens de vergadering ingediend.
1. Claim Beatrix
Er wordt gevraagd of het bekend is welk bedrag we hierop gaan winnen. Het voorstel van het BT is dat
wat op de offerte stond, nu gratis ter beschikking staat. Dit gaat om een netto bedrag van €14 .000.
We zijn in overleg met de accountant om dit jaar €2500 te reserveren en de andere €14 000 naar de
algemene reserve te doen. Dit voorkomt dat er volgend jaar vrij geld in de begroting zit.
2. Manifest Privacy
FH vraagt naar het manifest privacy wat in 2016 is gepresenteerd. Tijdens de ALV is daar toen
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het nodige aan opmerkingen over geweest. Ook de commissie Binnenland heeft een feedbackronde
gegeven. Daarna is nooit meer van het manifest vernomen. Hoe staat het hiermee? HL reageert dat dit
een goed punt is. Het manifest is wat gaan zwerven. Er moest nog behoorlijk wat gewijzigd worden.
Het is gewoon een intern document, het heeft nu niet zoveel zin meer om het debat opnieuw aan te
zwengelen. Werkgroep van toen is uiteengevallen. Er is destijds veel gediscussieerd, nu niet opnieuw
mogelijk om de werkgroep bij elkaar te krijgen. Het functioneren van werkgroepen is geëvalueerd en
het blijkt in de praktijk niet goed te werken. Het document zal wel op intranet geplaatst worden.
3. Claim auteursrecht
KS vraagt waarom er een claim is geweest betreffende auteursrecht, wat het bedrag was en wat ermee
gedaan wordt. Het geval was dat er een foto bij een statement is geplaatst die niet rechtenvrij bleek
te zijn. Een advocatenkantoor heeft dit opgespoord en een claim van €2000 ingediend, waarvan
€1000 advocaatkosten. Plus €250 voor elke dag dat hij extra online staat, een volstrekt onredelijk
bedrag. WP heeft contact opgenomen met dhr. Den Boef en hij heeft geadviseerd om hier niet mee
in zee te gaan en eigen onderzoek in te stellen. DvH heeft dit gedaan, gegevens liggen bij dhr. Den
Boef en hij gaat kijken met advocatenkantoor.
LdV merkt op dat we wellicht een eigen database nodig hebben.
Er zijn veel rechtenvrije databases, hier gaan we binnen pp ook mee verder. HL reageert dat we hier
in het verleden slordig mee geweest zijn, dit moeten we in de toekomst voorkomen.
TdN vraagt of het bestuur hier de volgende ALV op terug kan komen.
WP reageert dat het bestuur de status zal delen, dit hoeft echter niet per se via de ALV.
KS vraagt of de statements worden voorzien van nieuwe foto’s. Dit is inderdaad het geval.
4 . Datum SGP-jongerendag
BB merkt op dat de SGP-jongerendag nu gepland is op een officiële campagnezaterdag, waarmee je
veel vrijwilligers in de vingers snijdt. Waarom gebeurt dat? Hij merkt op dat hij dat we dat in de
toekomst moeten voorkomen. BvR reageert dat deze datum niet zomaar tot stand is gekomen. Er is
veel rekening gehouden met andere activiteiten, we hebben dit echt goed afgewogen. De overweging
die we mee hebben genomen is welke invloed het heeft op de campagne. Het heeft aan de andere
kant ook iets positiefs, is media-technisch goed. In de weken voor de campagne leeft het ook meer
bij jongeren.
BB reageert dat je jongeren langer kunt betrekken door de JD na de verkiezingen te plannen.
BvR merkt op dat we altijd zullen voorkomen dat het ten koste gaat van belangrijke dingen. Maar het
is keer op keer weer een afweging.
5. Lokale vacatures Facebook
Het is niet helemaal duidelijk wat de vraag is. BB licht dit toe en vraagt of er in de Facebookgroep
geen lokale vacatures meer geplaatst kunnen worden. NB reageert dat dit bilateraal met HR-lokaal
opgelost kan worden.
6. Lengte ledenvergadering
WB vraagt of er niet meer tijd ingepland kan worden voor de ledenvergadering. Eventueel een extra
ingelaste vergadering waarbij moties voor het SGP-congres ingediend kunnen worden.
WP reageert dat het bestuur hierover gaat nadenken.
7.Ondersteunen 3 formulieren van enigheid
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MH is lid geworden met het idee om SGPJ te steunen, hem is voorgehouden dat de Drie Formulieren van Enigheid niet per se
onderschreven hoeven te worden. Hij vraagt of dit klopt en of dit ook geldt als je vrijwilliger wilt worden. WP reageert dat het
goed is om hierover na te denken en dat het bestuur hiernaar gaat kijken.
11. Sluiting
WP besluit de vergadering met gebed en daarna wordt er uit de Avondzang gezongen.
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Voorwoord
Dankt God in alles.
1 Thessalonicenzen 5:18a
Leer mij HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart
tot de vreze Uws Naams.
Psalm 86:11
Er is weer een jaar voorbijgevlogen. In het jaarverslag wat voor je
ligt, kun je er van alles over lezen. Wat hebben we met z’n allen veel
gedaan. Wat hebben we samen veel tijd in onze organisatie gestoken.
Aan het begin van het jaar zijn we bezig geweest met de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn twee prachtige congressen
georganiseerd. Op veel lokale bijeenkomsten hebben we elkaar kunnen
ontmoeten. Ook dit jaar zijn er weer veel leden geworven. Verschillende
keren hebben we als SGP-jongeren de media gehaald. 2017 kunnen we
mooi afsluiten. Het is een jaar om trots op te zijn!
Maar…
Inderdaad, hoewel dit gevoel ons af en toe bekruipt, zou het niet goed
zijn om zo terug te kijken. 2017 is een jaar om dankbaar voor te zijn.
Zonder de zorg en de hulp van de Heere zouden we niet zover gekomen
zijn. Zonder de zorg en de hulp van de Heere, kunnen we ook niet verder.
Laten we daarom vragen: “Leer mij HEERE Uw weg, ook in 2018”.
Als bestuur willen we iedereen die zich in 2017 heeft ingezet voor SGPjongeren – soms voor, maar vaak ook achter de schermen – hartelijk
bedanken!
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Bestuur
Algemeen
Tijdens de jaarvergadering op 8 april 2017 namen we afscheid van Pieter
Schreuder (bestuurslid communicatie) en Janneline van Westreenen
(secretaris). De ontstane vacatures werden op deze jaarvergadering
ingevuld door Dirk van Horssen en Josefien Verschuure. In 2017 vergaderde
het bestuur op 9 januari, 6 februari en 6 maart in de oude samenstelling.
In de nieuwe samenstelling vergaderde het bestuur op 10 april, 15 mei,
19 juni, 10 juli, 25 september, 12 oktober, 6 november en 18 december.
Op 15 november was er een brede bestuursvergadering, waarbij ook (een
deel van) de landelijke commissievoorzitters aansloten.
Voorzitter – Willem Pos
Als voorzitter heb ik een bijzonder jaar achter de rug. Niet alleen vanwege
de Tweede Kamerverkiezingen en de campagne waarin we als jongeren
van ons lieten horen, maar ook omdat ik in mijn privéomstandigheden
grote veranderingen meemaakte. Zo kocht ik een huis en ben ik getrouwd.
Maar politiek gezien is 2017 vooral het jaar geweest van de Tweede
Kamerverkiezingen. Zowel binnen als buiten de partij hebben we als SGPjongeren van ons laten horen.
Binnen de partij lieten we van ons horen op het verkiezingscongres in
januari. We mochten de primeur hebben om, ondanks een negatief preadvies
van het hoofdbestuur, een motie aangenomen te zien worden. Daardoor
werd het verkiezingsprogramma aanzienlijk gewijzigd op het gebied van
de Europese Unie. Al onze moties werden die dag aangenomen. Het geeft
maar aan dat SGP-jongeren altijd constructief is richting de moederpartij.
Constructief, maar daarmee niet kritiekloos. Want ook binnen de partij
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lieten we van ons horen toen in mei een SGP’er in opspraak kwam rond
onkostenvergoedingen. Juist een christenpoliticus moet integer en oprecht
zijn en ook meewerken aan onderzoeken die dat aan het licht zouden
kunnen brengen. Het geeft maar aan dat SGP-jongeren altijd constructief,
maar daarmee niet kritiekloos is richting de SGP.
In de campagne is door veel mensen veel werk verzet. Er werden flyers
uitgedeeld, acties opgezet en uitgevoerd, zowel op lokaal als landelijk
niveau. Het filmpje met Hans, waarin D66 op de hak werd genomen,
haalde zelfs de NOS en het tv-programma Pauw en Jinek. Met alle andere
politieke jongerenorganisaties kwamen we tot een landelijk bekend
geworden klimaatmanifest; een thema dat het afgelopen jaar binnen onze
club veel meer is gaan leven. Terecht, want de opdracht om de aarde ‘te
bebouwen en te bewaren’ geldt in onze tijd niet minder. Helaas zagen we
onze inspanningen bij de verkiezingen niet beloond met een vierde zetel,
maar het mogen behouden van de derde zetel én de stemmenwinst gaven
toch genoeg reden tot dankbaarheid.
Bij het voorjaarscongres traden twee nieuwe bestuursleden officieel aan.
Een nieuwe secretaris en een nieuw bestuurslid communicatie werden
gekozen; mooi om te zien dat mensen binnen SGP-jongeren doorstromen
naar bestuursfuncties en we zo een vitale vereniging blijken te zijn.
In 2017 waren er diverse mediaoptredens waar ik aan mee mocht werken.
Zo was ik tweemaal te zien bij PowNews en was ik ook te horen bij WNL op
Zaterdag op radio 1. Daarnaast was ik in februari te zien in een televisieuitzending over transgenders bij BNN/VARA. Toen merkte ik, net als toen
ik in juni op Twitter een opmerking maakte over het homohuwelijk in
Duitsland, dat het laten horen van een Bijbels standpunt niet met gejuich,
maar eerder met hoon wordt ontvangen door velen uit seculiere hoek.
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Toch moet die hoon ons niet tegenhouden om onze stem te verheffen
en het Bijbelse geluid in de politiek laten horen. Want dat geluid is het
zo waard om gehoord te worden, dat we ons door niets moeten laten
weerhouden.
Vicevoorzitter – Erik Jan Vinke
2017 ligt weer achter ons. Het jaar is voorbijgevlogen en kende nogal wat
hoogtepunten. Het afgelopen jaar heb ik weer veel jongeren gezien die
keihard gewerkt hebben om SGP-jongeren draaiend te houden. Velen hebben
keihard gewerkt om al die congressen en SGPJ- cafés te organiseren. Velen
hebben enorm hun best gedaan om de politieke boodschap te ontwikkelen
en in de ‘markt’ te zetten. Als ik dat allemaal zie dan ben ik zeer dankbaar
dat de Heere ons deze zegen heeft gegeven. Ik kijk dan ook terug op een
gezegend jaar.
Een paar dingen wil ik voor het voetlicht brengen. Allereerst denk ik aan
de campagne die wij als SGPJ gevoerd hebben voor de SGP. Het was een eer
om campagneleider te zijn van onze club en om zo de partij in de Tweede
Kamer weer aan stemmen te helpen. Helaas geen vierde zetel, waar we
stiekem toch wel op hadden gehoopt. Gezien de opkomst werd die dag
al snel duidelijk dat zetelbehoud met stemmenwinst het hoogst haalbare
was. En daar waren we dankbaar voor. Het is zo mooi om te zien dat de
hele organisatie, schouder aan schouder staat en met veel enthousiasme
onze christelijke boodschap aan de man brengt.
Het afgelopen jaar hebben we intern een aantal stappen gezet om de
organisatie te verbeteren. Ik heb gemerkt dat veranderingen niet altijd
succesvol zijn of juist langzaam op gang komen. Dat is vaak wel te
begrijpen. Het is dan ook mooi om te zien dat er samengewerkt wordt
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om verbeteringen door te voeren. Via moties zijn er bepaalde dingen
verbeterd, maar ook in samenwerking met HR en vrijwilligers wordt er
gezocht naar een manier om meer doelgericht te werken. Het zijn zomaar
wat punten die opgenoemd worden. In de jaarverslagen van de andere
bestuursleden zijn er ook veranderingen te lezen.
Ik wil in dit verslag speciaal aandacht vragen voor de vele jongeren die
grotendeels onzichtbaar werk doen. Dit werk achter de schermen wordt
niet altijd gezien en daarom ook niet altijd gewaardeerd. Maar het is er
wel! Zonder deze vrijwilligers gaan er veel dingen niet goed, daarom zeg
ik: Dank jullie wel!
Soms ging het fout in 2017, vaak gingen er dingen goed en soms ging iets
vanzelf. Fouten maken is leerzaam. Goede dingen doen maakt dankbaar.
Daarom wil ik, naast God, jullie allemaal hartelijk bedanken voor de
feedback die ik (maar ook wij als bestuur) mocht ontvangen maar ook
voor jullie tomeloze inzet. Op naar 2018!
Secretaris – Josefien Verschuure
Aan het eind van het jaar ben je soms verbaasd waar dat jaar je gebracht
heeft. Dat geldt voor mij zeker als ik terugkijk op 2017. In een jaar tijd
veranderde er heel wat, persoonlijk, maar zeker ook bij SGP-jongeren. Als je
mij aan het begin van 2017 had gevraagd, of ik wellicht een bestuursfunctie
wilde gaan doen, had ik je waarschijnlijk verbaasd aangekeken: “een
bestuursfunctie, nog nooit over nagedacht. Maar ik denk het niet.”
Slechts enkele maanden later al, mocht ik als secretaris aan de slag in het
bestuur van SGP-jongeren. Natuurlijk heb ik er in die tussentijd wel over
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nagedacht en toen ik begon, had ik er heel veel zin in. Gelukkig kan ik
aan het eind van dit jaar nog steeds zeggen, dat ik er enorm van geniet.
Toen ik net begon, had ik even het gevoel dat ik enorm in het diepe werd
gegooid. Want secretaris is een leuke naam voor een functie, maar wat
hoort er precies bij? En als iets niet bij jou hoort, waar moet je dan wel
zijn? Ik moet eerlijk zeggen dat ik Janneline regelmatig heb geappt. Ik
wil haar dan ook bedanken voor alle hulp die ik nog van haar heb gehad.
Inmiddels heb ik een veel beter beeld bij mijn functie. Grotendeels bestaat
die uit verzamelen, herinneren en structureren – er hoort wel iets meer
bij, maar het lijkt me wat veel om alles te benoemen.
Vroeger had ik wel eens een tijdelijke verzamelwoede. Proefmonsters,
Diddle, spulletjes van het koningshuis... Inmiddels is er weer een
verzamelwoede opgelaaid. Te denken valt aan updates, agendapunten,
vergaderstukken, moties, vragen voor de rondvraag, stukjes voor het
jaarverslag, sollicitaties, data waarop iemand beschikbaar is, stukken voor
het archief en noem maar op. Een enkele keer voeg ik zelf iets toe aan die
verzameling. Veel krijg ik echter van anderen – daar wil ik iedereen dus
ook enorm voor bedanken!
Dat verzamelen gaat echter niet altijd helemaal vanzelf. Regelmatig
moet ik mensen ergens aan herinneren. Soms één keer, soms wat vaker.
Soms moet ik er echt om zeuren, maar vaak heeft het uiteindelijk wel het
gewenste effect, mijn verzameling groeit. En laten we eerlijk zijn, vroeger
moest ik ook moeite doen om mijn verzamelingen te laten groeien…
Dat deze verzameling wel wat structuur nodig heeft, lijkt me duidelijk. Een
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vergadering zonder locatie en agenda, of een jaarverslag zonder logische
volgorde, zou toch wat raar zijn.
Met het schrijven en structuren van het jaarverslag en het uitwerken van
de jaarvergadering, komt het einde van mijn eerste jaar als secretaris in
zicht. Ik heb er al veel van geleerd en ik heb zin om me ook in 2018 voor
jullie en met jullie in te zetten voor SGP-jongeren.
Beleidsadviseur – Niek Bakker
Het eerste kwartaal van 2017 is de beleidsadviseur namens SGPJ betrokken
geweest bij de campagnecommissie van de partij en speelde hij een rol
in de jongerencampagne. Daarbij zijn regiotours voor kandidaten geregeld
en veel vestigingen van Hoornbeeck College bezocht om nieuwe stemmers
te werven.
Ook dit jaar zijn er weer ruim 80 gastlessen, trainingen en debatten op
scholen geweest. Daarnaast faciliteren we er ook nog velen met materiaal.
Met name de rondleidingen in de Tweede Kamer zijn toegenomen. Afgelopen
jaar is er tweemaal een cursusdag georganiseerd om vaardigheden van
vrijwilligers te trainen.
Binnen de partij was de beleidsadviseur o.a. betrokken bij de
voorbereidingen van het jubileum en een nieuw strategisch beleidsplan.
Daarnaast was de beleidsadviseur betrokken bij andere activiteiten,
waaronder de jaarvergadering, het najaarscongres, de lokale avonden,
ludieke acties, ledenwerving enz., als ondersteuning van de organisatie.
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Organisatie – Bert van Roekel
Het jaar 2017 is een succesvol jaar geweest voor commissie Organisatie.
Bert van Roekel heeft zich als bestuurslid Organisatie vooral beziggehouden
met het coördineren en het enthousiasmeren van de lokale commissies. In
2017 zijn er verschillende nieuwe lokale commissies bijgekomen waar we
erg blij mee zijn. Daarnaast merken we dat er een steeds hechtere band
ontstaat tussen vrijwilligers die lokaal en landelijk actief zijn. Rick van de
Waerdt heeft zich als vicevoorzitter Organisatie gericht op het organiseren
van de congressen en de SGPJ-cafés. Om het jaar wordt de SGP-jongerendag
georganiseerd. In 2017 heeft die dus niet plaatsgevonden. Wel zijn we al
in de zomer gestart met het oprichten van de jongerendagcommissie. Het
is mooi om te zien dat er opnieuw een enthousiaste commissie is die zich
inzet om een prachtige jongerendag neer te zetten.
Op 9 februari werd er in Den Haag een SGPJ-café georganiseerd, met als
spreker Jack de Vries. Campagne voeren stond centraal tijdens dit SGPJcafé. Het was voor het eerst dat er in Den Haag een SGPJ-café werd
georganiseerd. We kunnen zeker zeggen dat het een geslaagde avond
was. Op 8 april heeft de commissie het voorjaarscongres in de Gomarus
scholengemeenschap te Gorinchem georganiseerd. Er werd afscheid genomen
van een aantal bestuursleden en er zijn tijdens de jaarvergadering nieuwe
bestuursleden gekozen. Roeloef Bisschop, Jan Dijkgraaf en Cor Verkade
waren ’s middags aanwezig. Het thema van de middag was ‘De toekomst
van de democratie’. Op 16 juni werd het SGPJ-café gehouden langs een van
de grachten van Utrecht. Evert van Vlastuin kwam spreken over een zeer
actueel onderwerp. Namelijk: ‘Brexit’. Op 6 oktober werd het SGPJ-café
midden in de ‘Biblebelt’ georganiseerd, namelijk in Barneveld. Sinan Can
had een indrukwekkende pitch over het thema: ‘Turkije, een bedreiging
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of een kans’. Het is mooi om te zien, dat er steeds weer nieuwe jongeren
het SGPJ-café bezoeken. Traditiegetrouw hadden we aan het einde van
het jaar het najaarscongres. Net als de voorgaande jaren werd het congres
gehouden in hotel De Vanenburg in Putten. Tijdens het congres stond
het thema ‘Re-formeer de boel’ centraal. Er werden verschillende lezingen
en workshops gehouden. Op zaterdagmorgen vond de ledenvergadering
plaats.
Op 2 november is er een avond geweest met alle lokale commissies. Naast
de gewone agenda was er een workshop over lokaal campagnevoeren.
Veel commissies zijn aanwezig geweest, en het was een interessante en
inspirerende avond. Op 1 september is er een startbijeenkomst geweest bij
BroekHuis in Veenendaal. Daar hebben we als vrijwilligers onder het genot
van een BBQ het nieuwe seizoen ingeluid.
We hebben Silvan Hardeman, Annelies van der Elst en Lisette Baas als
vrijwilliger mogen verwelkomen.
Communicatie – Dirk van Horssen
Het eerste jaar van mijn termijn zit er bijna op en wat een mooie periode
ligt er achter ons. Een periode waarin veel gebeurd is en soms ook wat
beroering is veroorzaakt. Op verschillende vlakken is er veel werk verzet
wat ik hieronder graag wil benoemen.
Campagne
Het jaar 2017 zijn we gestart met campagnevoeren voor de TKverkiezingen. Zelf was ik toen nog geen bestuurslid, maar als lid van de
campagnecommissie heb ik het toch van dichtbij mee mogen maken. Op
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het gebied van communicatie is er enorm ingezet op het online verspreiden
van onze boodschap. Dit is vooral gedaan door onze sociale media in te
zetten en op deze manier mensen aan te moedigen voor het stemmen
op de SGP. Hoogtepunt in deze onlinecampagne was de parodie op het
filmpje van Hans van Mierlo.
Vormgeving
Dit jaar zijn er weer veel ontwerpen gemaakt voor diverse aangelegenheden.
Mooi om te merken dat er veel posters zijn ontworpen voor lokale
commissies. Ook zijn er verschillende roll-up banners ontworpen voor
onder andere SGP-jongeren Werkendam en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek.
Daarnaast hebben we voor commissie Relaties een flyer ontwikkeld voor
sponsorpakketten die zij verkopen.
Website en intranet
De website en intranet zijn afgelopen jaar weer verder ontwikkeld. Steeds
proberen we een stap verder te komen met deze media. Zo is er sinds de
zomer mogelijkheid tot adverteren op de website, wat dus weer een extra
manier is om geld te verdienen.
Videografie
Afgelopen jaar zijn er twee videobewerkers, Peter Brugmans en Alexander
Bunt, bij onze club gekomen. Verder is er ook een camera aangeschaft
waarvan iedereen gebruik kan maken.

Hierdoor zijn we nu een stuk

flexibeler in het maken van video’s en zijn we beter in staat om goede
content te maken voor onze sociale mediakanalen.
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Week van het Leven
Het benoemen waard is nog de korte actie die we gevoerd hebben in
de Week van het Leven. In samenwerking met Commissie Zorg is er een
filmpje ontwikkeld wat we met hulp van de partij gepromoot hebben in de
Week van het Leven. Hierdoor hebben we ongeveer 300.000 mensen op
Facebook kennis laten maken met de praktijken rondom abortus.
Onze commissie heeft verder geen mutaties gehad dit jaar.
In Contact – Niels van Leeuwen
De redactie van In Contact heeft in het afgelopen jaar weer vier nummers
gemaakt. De edities hadden achtereenvolgens verkiezingen, religie, zorg
en cultuur/identiteit als thema. Voor In Contact zijn er het afgelopen
jaar weer verschillende grote namen geportretteerd/geïnterviewd. Te
denken valt aan oud-minister Schippers, Thierry Baudet en onze eigen
voorman Kees van der Staaij. De redactie heeft in 2017 viermaal vergaderd
in Gouda. Te weten in maart, mei, september en december. Daarnaast
zijn er nog diverse interne en externe brainstormsessies geweest. Een
voorbeeld hiervan is de opgezette taskforce die nadenkt over mogelijke
veranderingen van de IC. Deze sessies vonden plaats in juni en december.
In tegenstelling tot 2016 is de samenstelling van de redactie het afgelopen
jaar niet veranderd.
Als redactie gaan we 2018 in met nieuwe energie en motivatie. We hopen
weer drie (!) mooie bladen te maken! IC-2 2018 zal niet verschijnen in
verband met de Glossy 100 jaar SGP.
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Klik – Nellieke Oudijn
In 2017 is KLIK drie keer verschenen. Verschillende onderwerpen zijn de
revue gepasseerd. Vaste rubrieken waren: In het Licht (een kort meditatief
stukje), Standpuntig (de standpunten van de SGP op alfabetische volgorde),
Grondwet (historie en uitleg van de Grondwet, zoals bespreking van
grondrechten), Hotspots (we bespreken bijzondere plekjes in Nederland),
Met goed fatsoen (met leuke etiquettes) en Toetje (puntig stukje, columnachtig over vrij onderwerp).
De KLIK-dag is georganiseerd op 9 september. We kijken er positief op
terug. De rondleiding door Menno de Bruyne was korter dan vroeger, maar
dat was niet erg. De kinderen waren enthousiast.
We hebben de afgelopen tijd speciaal stilgestaan bij de enquêteresultaten
van de enquête die we in mei hebben uitgezet. Hieruit kwamen leuke en
bruikbare tips en tops. Een aantal vernieuwingen zijn vervolgens in KLIK
doorgevoerd. Zo ‘ranken’ we de artikelen met sterren (*, **, *** al naar
gelang de moeilijkheidsgraad van de artikelen). Het sociale mediaproject
is zo goed als klaar. We gaan bijna van start op Facebook, Instagram en
een eigen stukje op de website. Daar plaatsen we oude KLIK’s en extra
informatie waar we in artikelen naar verwijzen.
Het afgelopen jaar is er veel contact geweest met verschillende
bestuursleden. Het meedenken vanuit het bestuur heb ik als positief
ervaren!
Het verloop in de commissie is nog steeds groot. Hendrina van de PolSpanjer is weggegaan. Anne Grisnich is in haar plaats gekomen. Stefanie
Huls heeft inmiddels ook aangegeven de commissie te verlaten na de
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eerstvolgende KLIK. Bovendien is Jan de Rooij niet meer aan ons verbonden
als beeldredacteur. Er staan dus behoorlijk wat vacatures open en we
hopen dat die snel opgevuld worden. Naast Anne bestaat de commissie
verder uit Trude Slinger (eindredacteur), Marijn Verschuure, Stefanie Huls
(nog even) en mijn persoon.
We hebben in 2017 vergaderd op de volgende data: 15 maart, 27 juni en
23 november.
Leden & relaties
Ledenwerving – Willem-Jan Verdoes
Het was weer een bevlogen jaar. De groei van 2016 hebben we vast kunnen
houden, we hebben ook in 2017 circa 1000 leden mogen verwelkomen.
Een resultaat waar we blij mee en dankbaar om zijn.
Er is veel werk verzet door veel mensen om dit jaar wederom onze
ledenaantallen te laten stijgen! Zoals ik zojuist al stelde, hebben we circa
1000 nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarmee hebben we bijna het
ledenaantal van 7.500 bereikt!
Zoals vorig jaar gemeld, heb ik de commissie bijna verdubbeld. Hiermee
vergroten wij de kans dat SGP-jongeren overal goed vertegenwoordigd kan
worden. We hebben immers voldoende mensen in de commissie die naar
de beurzen kunnen gaan, echter kunnen zij dit niet alleen, vandaar dat
ook beroep wordt gedaan op andere vrijwilligers. Op deze wijze kunnen
we als SGP-jongeren zichtbaar blijven, groeien en daarmee christelijke
politiek laten leven!
Naast deze nieuwe aanpak, heeft het nieuwe bestuur besloten om vaker
namens SGP-jongeren op ledenwerfmomenten aanwezig te zijn, zo zijn wij
ook dit jaar op de Duikenburgse dagen en op de Naar Buiten aanwezig
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geweest. Daarnaast zijn wij op de Familiedagen in Hardenberg en Gorinchem
geweest. Ook hebben we de ‘standaard’ kerkelijke jongerendagen zoals
het LCJ, HHJO, HJW en de Kerstconferentie van de HGJB bezocht.
In 2018 bestaat de SGP 100 jaar. Onze doelstelling is om 100 nieuwe
leden per maand te werven, daarnaast zal de focus liggen op ledenwerving
op lokaal niveau. Niet voor niets hebben wij als bestuur besloten om de
portefeuilles binnen het landelijk bestuur te wijzigen. Zo komt er een
bestuurslid voor leden en lokaal. Iemand die verantwoordelijk is voor
de ledenwerving en het contact met de lokale commissies. Onze nieuwe
leden zijn allen inwoners van plaatsen in Nederland, is gebleken uit
wetenschappelijk onderzoek! Als wij dit aannemen als waarheid, kunnen
wij stellen dat de lokale commissies dichter bij die nieuwe leden staan en
kan dat een goede reden zijn om lid te worden gemaakt door een kennis
die vrijwilliger is bij SGP-jongeren.
Aangezien er nieuwe bestuursleden komen, betekent het ook dat er
mensen weggaan. Voor ondergetekende is dat het geval, ik ga een drukke
campagnetijd tegemoet, er komen immers Gemeenteraadsverkiezingen aan,
zelf sta ik namens de ChristenUnie/SGP Zuidplas op plaats 5, nu hebben
we 6 zetels. Het is een verkiesbare plaats en het is zeer aannemelijk dat ik
gekozen zal worden tot raadslid. Dat is de reden dat ik per april 2018 stop
bij SGP-jongeren. Vanaf deze plaats wil ik jullie alvast hartelijk danken
voor het gestelde vertrouwen afgelopen jaren. Twee jaar lang heb ik in
het bestuur van SGP-jongeren gezeten, ik heb dit vol overgave gedaan en
ik kijk tevreden en dankbaar terug op die tijd. Als SGP-jongeren doen wij
met gevouwen hadden ons werk, in afhankelijkheid van God. Ik wens jullie
alvast het beste voor nu en in de toekomst, ga met God!
De commissie Ledenwerving heeft in 2017 de volgende mensen mogen
verwelkomen: Marijn de Jong, Mathilde Meerkerk en Berry Bouw. In
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hetzelfde jaar hebben we afscheid genomen van Sarai Heijboer. De commissie
bestaat nu uit de volgende leden: Jan-Herber Hogendoorn, Jacomijn Groen,
Marien Blok, Berry Bouw, Marijn de Jong, Mathilde Meerkerk en ondergetekende
als voorzitter.
Commissie Ledenwerving heeft op de volgende data vergaderd: 11 januari, 29
maart, 24 april, 28 juni en 11 oktober.
Relaties – Dinant Pas
2017 was een nieuwe start voor de commissie Relaties, een nieuwe voorzitter, 3
nieuwe commissieleden en een nieuw idee. We zijn begonnen met het ontwikkelen
van ondernemerspakketten. Dit zijn combinaties van advertentiemogelijkheden
verspreid over een bepaalde periode. Hiermee zorgen we ervoor dat we relaties
langer in beeld hebben en meer verkopen aan dezelfde relatie. Helaas heeft
deze aanpak in 2017 nog niet gezorgd voor het gewenste resultaat. Dit komt
omdat we ons eerst hebben gericht op het opzetten van een goed concept
en het benaderen en overtuigen van relaties moeilijker bleek dan gedacht.
Omdat alle commissieleden in 2017 overdag i.v.m. werk weinig tot geen tijd
hadden om relaties te benaderen zijn we op zoek gegaan naar een student die
hiervoor wel tijd heeft en hebben we per 1-1-2018 een nieuw commissielid
mogen verwelkomen. Zoals wellicht bekend heeft er een herstructurering
plaatsgevonden binnen het bestuur en zal er een bestuurslid Organisatie en
relaties worden aangetrokken, dit bestuurslid zal dan ook de voorzitter worden
van de commissie relaties, zodoende is mijn voorzitterschap beëindigd per 3112-2017 en zal er in 2018 een nieuwe voorzitter leidinggeven aan de commissie.
De commissie relaties heeft in 2017 op de volgende data vergaderd: 23 februari,
23 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 24 augustus, 4 oktober en 2 november.
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om ECPYouth meer kleur op de wangen te geven. De zomerschool stond
in het teken van het overbruggen van verschillen, zowel binnen eigen
gelederen als binnen de Europese Unie. Contacten met andere christelijke
jongerenorganisaties in Europa willen we ook de komende jaren koesteren
en uitbouwen.
Het PJO-parlement leverde dit jaar eens geen goud, maar zilver op, maar
was desalniettemin een erg leerzame ervaring. Het evenement past goed
binnen de vorming en ontwikkeling die SGP-jongeren wil bieden wat
betreft praktische politieke competenties.
2017 was niet in de laatste plaats een jaar van twee mooie, inhoudelijke
congressen. In het voorjaar heeft SGP-jongeren met onder meer Jan
Dijkgraaf, Cor Verkade en Roelof Bisschop geconfereerd over de staat van
de Nederlandse democratie. Het najaarscongres stond in het teken van
500 jaar Reformatie. Dat herdachten we met de sprekers en dit vierden we
rondom de bar. Hoe reformatorisch is ons politieke discours nu eigenlijk?
Hoe verhouden kerk en staat zich tot elkaar? En wat kunnen gereformeerden
leren van katholieken? Hoogleraren Harinck en Den Hertog waren te gast,
evenals een vertegenwoordiger van CIJO, en het katholicisme in de boeiende
persoon van Hans van den Heuvel en representant van protestant christelijke
waarden in Europa, Leo van Doesburg (ECPM). Daarnaast dient te worden
opgemerkt dat in de late uren de aanwezige jongelieden onderworpen
werden aan een pubquiz over de geschiedenis van de partij, ons kerkelijk
leven en refo-uiterlijkheden. Het verliezende team is niet omgedoopt tot
heiden-van het jaar. Niet alleen door deze congressen heeft het PB een
bijdrage geleverd aan de inhoudelijke ontwikkeling van SGP-jongeren, er is
onder meer een interne debatavond gehouden over het immer zwaarbelaste
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thema ‘Islam in Nederland’. Tegenover elkaar, in het vredige partijbureau,
stonden Lucas Hartong en Wouter Beekers. Ieder wedijverend om de bijval
van de staatkundig gereformeerde jongeren.
De voorzitter en secretaris van het Politiek Platform hebben in het
afgelopen jaar een aantal keer in de media opgetreden. Denk hierbij o.a.
aan het meedoen aan een debatten, het schrijven van een columns op
CIP.nl, stukjes in de landelijke organen van de SGP en SGPJ en diverse
opinieartikelen.
Tot slot: afgelopen jaar is er meer aandacht gekomen voor het functioneren
van de commissies als teams, hoe competenties kunnen worden ontwikkeld
en hoe SGP-jongeren meer een scholing kan aanbieden voor jonge, politieke
talenten. Hierin zijn stappen gemaakt door dit expliciet mee te nemen in
halfjaarplannen. Ook hebben voorzitters van politieke commissies dit op
tafel gelegd.
Binnenland – Lianne Ruitenbeek
Commissie Binnenland heeft zich het afgelopen jaar met verschillende
thema’s

beziggehouden.

We

hebben

onze

commissiestandpunten

volledig herzien. Verder hebben we ons voor een groot deel van het jaar
beziggehouden met het integratiethema. Het werd ons duidelijk dat dit
een heel complex thema is waar we geen overhaaste uitspraken over willen
doen. Dit thema zullen we daarom in het voorjaar van 2018 afronden.
Daarnaast zijn we gaan werken in teams. Elk team bestaat uit twee tot drie
personen en gaat redelijk zelfstandig met een onderwerp aan de slag. We
houden ons nu bezig met de onderwerpen integratie, dubbele nationaliteit
en de gemeenteraadsverkiezingen. Voor dat laatste onderwerp is onder
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andere een vragenlijst uitgezet onder plaatselijke afdelingen van de SGP
in gemeenten waar de afgelopen jaren sprake was van een significant
hoger stemmenaantal bij de gemeenteraadsverkiezingen dan bij de Tweede
Kamerverkiezingen. Ook zullen zij jonge lokale kandidaten aan het woord
laten door middel van vlogs, zodat ook jongeren worden betrokken bij
de gemeenteraadsverkiezingen. Team Integratie heeft het afgelopen jaar
een asielzoekerscentrum bezocht. Ze zullen zich ook verdiepen in het
inburgeringsexamen en op zoek gaan naar contacten met voor inburgering
verantwoordelijke organisaties. Met het thema Dubbele nationaliteit hopen
we in januari (opnieuw) van start te gaan. We hopen alle drie de thema’s
in maart 2018 afgerond te hebben.
De commissie bestaat op dit moment uit zes personen. Aangenomen
zijn Quintijn Aman en Joris Vroegindeweij; helaas moest Joris alweer
vertrekken vanwege persoonlijke omstandigheden. De ontstane vacature
hopen we in januari op te kunnen vullen. We hopen op continuïteit in het
komende jaar.
Over het vorig jaar afgeronde thema over de terbeschikkingstelling schreven
Frans Hazeleger en Lianne Ruitenbeek een artikel in het Nederlands
Dagblad. Tom de Nooijer schreef een artikel over de multiculturele
samenleving in In Contact en Quintijn Aman en Lianne Ruitenbeek
schreven over cybercriminaliteit in de Banier. Daarnaast schrijven we
regelmatig statements voor sgpj.nl en af en toe voor het Christelijk
Informatie Platform.
Commissie Binnenland heeft vergaderd op 17 januari, 8 februari, 1 maart,
12 april, 23 mei, 29 juni, 27 september en 29 november.
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Duurzame Ontwikkeling en Landbouw (DOL) – Pieter Meijers
Commissie DOL heeft in het afgelopen jaar de transitie van commissie-inruste naar actieve commissie voortgezet. Marc Valk, Gert-Jan van Leeuwen,
Gerard Wijland en Gerko Wassink hebben de commissie verlaten; Arjen
Hoogendoorn, Friso Oostenbrink, Johannes van der Poel en Willemieke de
Graaf zijn in hun plaats gekomen.
Begin 2017 is er een fantastisch halfjaarplan over het thema ‘fosfaat’
geschreven, dat veel concrete beleidswijzigingen opleverde. Omdat de
minister in overleg met de sector, vlak voor het uitkomen van ons manifest,
veel van deze beleidswijzigingen zelf al doorvoerde, kon er uiteindelijk
niets met het halfjaarplan gedaan worden. Daarna is het halfjaarplan
GenTech opgestart waarin we nadenken over de vraag wat er allemaal kan
en mag op het gebied van (kunstmatige) plantenveredeling. Verder is de
commissie gestart met een evaluatie van de duurzaamheidsparagraaf van
het regeerakkoord. De banden met Woord en Daad zijn aangehaald en deze
samenwerking zal in 2018 tot een aantal gezamenlijke activiteiten leiden.
Op 10 november is er samen met Vallei en Rijn een avond georganiseerd
rond het thema ‘Duurzame mobiliteit’ waar de Kamerleden Sienot (D66)
en Dijkstra (VVD) hebben gesproken; we kijken terug op een mooie avond.
Verder zijn er zo’n tien statements geschreven, is er een vlog opgenomen
en heeft de commissievoorzitter een artikel voor cip.nl geschreven. Terwijl
deze update wordt geschreven, wordt er uitgekeken naar het werkbezoek
op 23 december; dan gaan we als commissie op bezoek bij een boer en
een biologische veredelaar. De commissie heeft vergaderd op 18 januari,
22 maart, 8 juni, 4 oktober en 6 december.
Internationaal – Coen Hermenet
Zoals de meeste jaren het geval is, zeker in de recente geschiedenis, is er
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weer veel gebeurd op het wereldtoneel in 2017. Daarbij komt: we krijgen
ook veel meer mee. ’s Ochtends om 12:00 kunnen we iedere dag op basis
van zijn wake-up-tweet zien waar de Amerikaanse president blij, bezorgd,
of teleurgesteld over is. Ook in 2017 heeft commissie Internationaal haar
best gedaan naar buiten te treden over internationaal-politieke thema’s
die er toe doen voor Nederland en de Nederlanders. Twee thema’s zijn
uitvoeriger uitgewerkt: Turkije (meegenomen uit 2016) en internationale
klimaatakkoorden, toegespitst op het akkoord van Parijs. Dit laatste
thema is in korte tijd samen met commissie DOL uitgewerkt. Verder
zijn er ook statements verschenen over Catalonië (Walter Jordaan), een
geplande Hamas-conferentie in Rotterdam (Walter Jordaan), en richting
de verkiezingen over de SGP-positie ten opzichte van de EU (Wilco Kodde).
Ook over de landsgrenzen heen was de commissie actief. In Odessa,
Oekraïne, was SGPJ vertegenwoordigd op de jaarlijkse summer school
van ECPYouth. Voor het eerst zijn hier, door SGPJ, politiek-inhoudelijke
resoluties ingediend, waar een interessant debat op volgde. Verder bezocht
Wilco Kodde een conferentie van de Young Christian Democrats of Georgia
in Tbilisi. In het laatste deel van het jaar was de commissie minder
actief, dit brengt mij op het punt van wisselingen in de samenstelling
van de commissie. Gedurende het afgelopen jaar is de samenstelling
van commissie Internationaal ingrijpend veranderd. Allereerst hebben
Jan-Willem Proos en Ardjan Boersma afscheid genomen van commissie
Internationaal. Hiertegenover staat dat Arij Heijboer en Levi Verschoof de
commissie eind 2017 zijn komen versterken. Verder is het vast ook niet
onopgemerkt gebleven dat onze kundige voorzitter, met bovendien een
jarenlange staat van dienst, Wilco Kodde, de taken van het voorzitterschap
heeft neergelegd. Volgens mij heeft niemand van ons hem zien komen,
maar gelukkig hoeven we hem nog niet helemaal te laten gaan.
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Onderwijs – Arie Rijneveld
In het afgelopen jaar zijn er weinig activiteiten ondernomen door de
commissie Onderwijs. Op Leon de Visser na zijn alle commissieleden
vertrokken. Arie Rijneveld heeft sinds december de leiding over deze
commissie. Doel is om zo snel mogelijk nieuwe commissieleden te zoeken
en een doorstart te kunnen maken. Er zijn namelijk genoeg thema’s waar
de commissie iets mee kan doen.
Sociaal Economische Zaken (SEZ) – Arie Rijneveld
In het afgelopen jaar is de commissie Zorg een zelfstandige commissie
geworden binnen het Politiek Platform van SGP-jongeren. Mark, Rianne,
Nanja, Arjen en Nelique, goed bezig!
Verder is de commissie qua samenstelling gelijk gebleven.
Commissie SEZ werkt op dit moment in verschillende kleinere samenstellingen
aan drie onderwerpen. Het werken in kleinere samenstellingen wordt als
positief ervaren, vanwege onder andere betere samenwerking.
I.

ZZP’ers. Dit onderwerp is afgerond en wordt begin 2018 besproken

met de fractie. Daarnaast is hier een statementserie over geschreven.
II. Woningmarkt. Dit onderdeel is minder snel opgestart dan gehoopt,
maar we zijn in een fase dat er gesprekken gevoerd worden met deskundigen
en betrokkenen op dit onderwerp. Het zal alles toegespitst worden op
starters.
III. Belastingstelsel. Commissieleden hebben in 2016 een congres
bezocht over dit thema. Daarna heeft er dit jaar een telefonisch interview
plaatsgevonden met Jos Teunissen, hoogleraar belastingrecht.
In de bijeenkomst met de fractie wordt ook besproken op welke manier er
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in de toekomst meer en effectiever samengewerkt kan worden.
In totaliteit heeft de commissie vergaderd op 21 februari, 3 mei, 11
september, 24 oktober en 20 december.
Zorg – Mark van Opijnen
Sinds de zomer van 2017 is Commissie Zorg officieel zelfstandig geworden
en functioneert dus niet meer onder Commissie SEZ. Met Mark van Opijnen
als voorzitter, begint Commissie Zorg in totaal met zes leden. Van deze
zes zijn er drie mensen nieuw aangenomen: Arjen Mol, Sietse Zwanenburg
en Nelique Meeuse. De drie reeds zittende leden zijn Nanja Mol, Rianne
Stout en Mark van Opijnen. Op 14 juni komen we voor het eerst bij elkaar,
om tijdens een etentje kennis met elkaar te maken én de eerste stappen
te zetten voor de start van de commissie. Tevens vindt de overdracht
van Arie Rijneveld naar Mark van Opijnen plaats. Een maand later vindt
de eerste vergadering plaats. In deze vergadering gaan we nader in op
ideeën over ons jaarthema, namelijk ouderenzorg. Er wordt rekening
gehouden met het feit dat de zes commissieleden allemaal hun eigen
kwaliteiten en voorkeuren hebben. Daarom splitsen we het thema op in
verschillende subthema’s en maken we onderscheid tussen onderzoek/
denkwerk en praktisch werk, waaronder ludieke acties en organiseren van
avonden. Omdat de zomervakantie ertussen zit, zit er een relatief groot
gat tussen deze eerste officiële vergadering en de tweede. Voordat deze
tweede vergadering plaatsvindt, hebben Nanja Mol en Mark van Opijnen
een kennismaking met twee mensen van de RMU. De insteek is om een
gezamenlijke avond te organiseren. Deze avond, die ingevuld wordt met
een lezing en evt. workshop, zal waarschijnlijk september/oktober 2018
plaatsvinden.
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Bij de tweede vergadering van Commissie Zorg blijkt dat Nelique Meeuse
en Sietse Zwanenburg wat moeite hebben met de start binnen de voor hen
nieuwe commissie. Beiden hebben daar hun eigen redenen voor. Samen
met Jasmijn Kunst wordt met hen gesproken. Dit resulteert erin dat Nelique
Meeuse besluit te stoppen met deze commissie. Sietse Zwanenburg besluit
door te gaan en heeft inmiddels zijn draai gevonden. Het ontstane gat
wordt opgevuld met een nieuw lid, die waarschijnlijk per januari zal gaan
deelnemen.
Aandachtspunt voor alle commissieleden blijft de voorbereiding voor
vergaderingen en activiteit tussen vergaderingen in. Voor sommigen is
dit gezien hun privésituatie niet altijd even makkelijk. Hier wordt door de
commissie zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Aan het jaarthema
is de laatste weken van het jaar minder hard gewerkt vanwege de Week
van het Leven, die op dat moment de prioriteit had. Eindproducten voor
het jaarthema zijn een semiwetenschappelijk artikel en een ludieke actie,
die tevens aansluit op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarna
gaan wij ons bezighouden met de voorbereiding voor de avond samen
met de RMU. Er zijn weinig statements gepubliceerd, omdat in PP ook
consensus was over het feit dat vlogs tegenwoordig effectiever zijn. In
de Week van het Leven hebben we dan ook een vlog gepubliceerd. Wel
hebben we statements geplaatst in De Banier en verschillende artikelen
In Contact – die volledig in het teken stond van zorg. Ook hebben we
verschillende avonden bezocht, heeft Mark van Opijnen een lezing gegeven
en participeren we in License to Heal. Tot slot ligt er een uitnodiging van
Kees van der Staaij, die ons vroeg eens te komen praten over onze thema’s
en bezigheden. Valkuilen voor de commissie Zorg zijn momenteel: te veel
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willen produceren en onszelf daarin teleurstellen, daarnaast verschillende
verwachtingen tussen commissieleden waardoor het lastig is iedereen te
bieden wat hij/zij nodig heeft voor voldoende motivatie.
Adviescommissie – Frans Hazeleger
2017 stond voor de adviescommissie vooral in het teken van personele
verschuivingen. Na enkele jaren actief te zijn geweest voor de
adviescommissie namen Auke Dijkstra en Kees Vreeken afscheid van de
adviescommissie. Aan het eind van 2017 werd duidelijk dat ook Anne-Ruth
Voogd de adviescommissie zal gaan verlaten. Auke, Kees en Anne-Ruth
hebben alle drie vanaf het begin zitting gehad in de adviescommissie.
Daarnaast hebben we aan het begin van 2017 afscheid genomen van Josefien
Verschuure, die na enkele maanden de overstap maakte naar het bestuur.
Jos van de Breevaart en Jan-Herber Hoogendoorn zijn bereid geweest
hun plaatsen in te nemen. Er is op dit moment dus nog één vacature.
Frans Hazeleger volgde Auke Dijkstra op als voorzitter. In 2017 hebben
we op verschillende momenten gevraagd en ongevraagd advies gegeven,
hebben we een tweetal bestuursvergaderingen bijgewoond en hebben
we in twee sollicitatierondes ons advies gegeven over de sollicitanten.
Bij de laatste ronde hebben we tevens een advies uitgebracht over de
portefeuilleverdeling binnen het bestuur. Dat advies is voor een groot deel
overgenomen. We kijken terug op een jaar waarin de samenwerking met
het bestuur goed te noemen was.
Lokale commissies
Alblasserwaard – Wietse Blok
Ook in 2017 heeft SGP-jongeren Alblasserwaard niet stil gezeten. We
hebben ons in 2017 gefocust op het werk achter de schermen en het
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organiseren van activiteiten. We zijn meerdere keren in gesprek geweest
met de lokale fracties en besturen.
Op maandag 30 januari 2017 hebben we taart uitgedeeld bij de Brandweer
van Alblasserdam. We hebben dit gedaan om de lokale brandweer na
een pittige tijd een hart onder de riem te steken. Hierbij was ook de
wethouder en een afvaardiging van het hoofdbestuur van SGPJ aanwezig,
in de persoon van Willem-Jan Verdoes. Deze actie is breed uitgemeten in
de (lokale) media. Onder andere het RD en AD schreven erover.
Ook hebben we op 17 november 2017 een avond gehouden over de lokale
politiek. Sprekers waren Willem Pos (SGPJ) en Jaap Paans (Burgemeester
Alblasserdam). Deze mooie avond is door ongeveer 4 0 belangstellenden
bezocht.
Naast deze activiteit hebben we deelgenomen aan verschillende
werkbezoeken van SGP-Molenwaard en stonden we op meerdere braderieën.
Ook is onze voorzitter een uur te gast geweest bij de lokale radio om over
de SGPJ te spreken.
De commissie wijzigde nogal het afgelopen jaar. We hebben een nieuwe
penningmeester mogen verwelkomen in de persoon van Wenneke de
Ruijter.
SGP-jongeren Alblasserwaard vergaderde dit jaar op 17 mei, 6 juni, 5
oktober en 29 oktober.
Ambacht-Zwijndrecht
In December 2017 is deze commissie opgestart. We hopen daar in 2018
meer van te horen!
Barneveld - Silvan Hardeman
Afgelopen jaar hebben wij als SGPJ Barneveld (in samenwerking met

60 | sgp»jongeren

jaarverslag 2017

SGPJ Vallei & Rijn en SGPJ Ede) een avond georganiseerd. Het was een
goedbezochte avond over de landbouw met als sprekers Aart de Kruif
(wethouder), Elbert Wijnne (beheerder Beekzicht) en Elbert Dijkgraaf.
Verder hebben wij met veel enthousiasme campagne mogen voeren voor
de landelijke verkiezingen. Daarnaast hebben we ons hele sponsorbeleid
op de schop gegooid en probeerden we weer nieuwe sponsors te vinden.
De laatste maanden van 2017 zijn we vooral actief geweest voor de
jongere generatie; we hebben gastlessen gegeven op basisscholen ter
voorbereiding op de debatwedstrijd van D.V. komend voorjaar.
Ons bestuur is in 2017 wat geslonken (dit gaat gelukkig niet gepaard
met een afname in activiteit): Auke Dijkstra, Jesse Pladdet en Caroline
Schimmel hebben de commissie verlaten. Sasja Mulder heeft de taak van
secretaresse op zich genomen.
SGP-jongeren Barneveld vergaderde dit jaar op 12 januari, 16 februari, 10
april, 6 juni, 5 juli, 20 september en 29 november.
Capelle-Krimpen – Ernst Pols
2017 was voor Capelle-Krimpen een belangrijk jaar. Er zijn twee avonden
georganiseerd. De eerste avond was op 3 maart en had als thema:
‘Populisme, Opoelisme, waar blijft de jeugd?’ Sprekers waren Bert-Jan
Ruissen, Paul Haars en Roeland Spruyt. De andere avond vond plaats op
23 juni en had als thema: ‘Vertrouw jij de politiek?’ Spreker hier was Peter
Oskam. Qua opkomst zijn we niet ontevreden. Er is dit jaar ondersteuning
gegeven aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen door de
bestuursleden d.m.v. een regiotour en een activiteit op een campagneavond
in Barendrecht.
De volgende data is er vergaderd door de commissie: 19 januari, 28 maart,
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19 april, 19 mei, 4 oktober, 24 november en 6 december.
Het jaar 2017 was ook het jaar dat we afscheid hebben moeten nemen
van onze voorzitter Martijn Bongiovanni. Versterking kwam in de persoon
van Justin Klerk en Jorrit den Uyl. Qua functies is het voorzitterschap
overgedragen aan Ernst Pols en hebben Justin Klerk en Jorrit den Uyl
de online-activiteiten overgenomen van Wouter de Jong. Johan van
Wingerden heeft het penningmeesterschap overgenomen van Ernst Pols.
Ede – Berry Bouw
Na een herstart in 2016 zijn we in staat geweest om in 2017 een aantal
leuke en geslaagde activiteiten neer te zetten, hieronder in volgorde de
activiteiten en vergadermomenten:
1 maart : avond over landbouw met o.a. Elbert Dijkgraaf. Samenwerking
met SGPJ Barneveld en SGPJ Vallei en Rijn
21 maart: uitslagenavond in samenwerking met SGPJ Vallei en rijn
19 Juli: aftredend burgemeester Van der Knaap een ludiek cadeau
aangeboden.
25 augustus: aanbieden tips tegen overmatig alcoholgebruik aan wethouder
22 december: Buffet voor eenzamen in de gemeente. In samenwerking
met SGP fractie
30 december: Oliebollen uitgedeeld aan brandweer en politie
Op 11 januari, 22 februari, 12 maart, 28 juni, 17 augustus, 13 september,
28 november is er vergaderd.
Naast deze activiteiten waren we actief binnen diverse commissies van
de SGP fractie: kieslijstcommissie, verkiezingsprogrammacommissie en de
campagnecommissie.
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2017 werd vooral getekend door de verkiezingen Tweede Kamer en
aanstaande verkiezingen voor de gemeenteraad.
Via onze eigen media hebben we ook diverse artikelen en statements
gepresenteerd. Voor het blad SGP-klanken mochten we voor elk nummer
ook artikelen leveren.
Afgetreden bestuursleden: Gerard Vis.
Aangetreden bestuursleden: Willem Wagteveld, Melvin Hazeleger, Lennard
Oskam.
Elburg/Oldebroek – Tom de Nooijer
Het jaar 2017 was een intensief en fantastisch jaar voor SGPJ Elburg/
Oldebroek! We hebben enorm veel mooie activiteiten mogen organiseren
en zijn daardoor erg zichtbaar geweest.
Afgelopen maart waren er Tweede Kamerverkiezingen. Als lokale commissie
waren we in campagnetijd druk met posters plakken in de gemeente, en
schreef onze secretaris Robert over elke partij een leuke column in de
serie #VerkiezingenmetRobert. Ook lieten we na campagnetijd ons gezicht
zien in onze gemeenten. Zo hebben we een werkbezoek afgelegd bij de
ATB-vereniging van Oldebroek.
Het jaar 2017 was voor ons ook een jaar waarin we in de landelijke media
terecht kwamen. Toen we in juni een activiteit met Kees van der Staaij
wilden organiseren over de islam, was een disrespectvolle tweet van BNNpresentator Tim Hofman aanleiding om een open brief naar hem te sturen
en hem uit te nodigen voor onze avond. Ook kwam onze activiteit landelijk
onder de aandacht door onrust over de ‘’bomposter’’. Deze hebben we
vervangen, omdat deze niet meer bruikbaar was als PR-materiaal. Door
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deze aandacht hebben we wel ons geluid op de radio en in interviews
met de media kunnen laten horen, wat positief is. Uiteindelijk werd deze
avond een groot succes waar meer dan 100 mensen bij aanwezig waren!
In oktober hebben we een tweede avond georganiseerd, in samenwerking
met het CDJA. We nodigden Ybeltje Berckmoes-Duindam uit om het te
hebben over haar tijd als Kamerlid van de VVD en haar problemen als
volksvertegenwoordiger in de Haagse wereld te bespreken. Met 4 0 jongeren
hebben we hier een mooi inkijkje van kunnen krijgen!
Naast deze activiteiten hebben we een aantal keer een bijdrage mogen
leveren in PartijDing, het magazine van SGP Elburg over actuele thema’s.
Ook hebben we meegedaan aan de Mars voor het Leven.
Laurens van der Staaij nam dit jaar afscheid van onze commissie en we
zijn blij dat Justin Meijberg en Maaike Wielink zijn toegetreden tot het
bestuur.
Het bestuur van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek kwam dit jaar bijeen op
7 januari, 31 maart, 11 april, 28 april, 19 mei, 15 juni, 31 augustus, 10
november en 1 december.
Elspeet/Vierhouten – Wilbert Peters
Het jaar 2017 ligt alweer achter ons. Een jaar dat verschillende emoties
oproept. Een jaar dat dient als afsluiting van een toch wel lange historie:
het bestaan van SGP-jongeren Elspeet/Vierhouten is ten einde gekomen
per 31 december. Hieronder het jaarlijkse verslag van de activiteit(en) van
SGP-jongeren Elspeet/Vierhouten over het jaar 2017:
Als bestuur blikken we met dubbele gevoelens terug op onze werkzaamheden,
daar ons streven is minimaal twee en het liefst drie grote activiteiten per
jaar te organiseren. Dit is ons dit jaar, geheel ten spijt, niet gelukt. We
begonnen als bestuur aan het seizoen met de wens drie activiteiten te
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organiseren: twee voor de zomervakantie en één in het najaar. Helaas
heeft de activiteit in april niet plaatsgevonden en liep het regelen van
sprekers, voor onze avond die gepland stond in oktober, vroegtijdig vast.
Echter, we zijn wel trots op de activiteit die wel heeft plaatsgevonden:
het Groot PJO-Verkiezingsdebat 2017. Deze activiteit vond plaats op 15
februari en stond geheel in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen
die kort daarop volgden. Het werd een groot succes, zeker gezien enkele
onzekerheden die hieraan gekoppeld waren. Zo is gekozen voor een nieuw
concept met politieke jongeren als debaters. Daarnaast hebben we gebruik
gemaakt van een voor ons nieuwe en ongebruikelijke locatie: de EbenHaëzerschool te Elspeet; achteraf bezien was dit een prachtplek! En wat
betreft PR zijn we in zee gegaan met een andere grafisch ontwerper. Alle
drie factoren zijn gelukkig uitgelopen op een enorm succes en hier zijn we
dan als bestuur ook dankbaar voor.
Zoals al aangegeven geldt het jaar 2017 als een afsluitend jaar voor
de afdeling Elspeet/Vierhouten. Al in het voorjaar van 2017 vonden
gesprekken plaats tussen onze commissie en de commissie Nunspeet.
Beide commissies voelden namelijk wel iets voor een fusie tussen beide
tot één gezamenlijke commissie. Daar waar in het verleden weerstand
leefde tegen dit idee, is dit jaar besloten om serieus te overwegen hiertoe
over te gaan. Na vele gezamenlijke gesprekken, vooral en zeer frequent
in het najaar, is de knoop doorgehakt en besloten te fuseren tot één
gemeentelijke commissie: SGPJ Nunspeet. Deze commissie is actief
geworden per 1 januari 2018 en daarmee is per die datum onze oude
commissie opgeheven.
Kortom, een bevlogen jaar ligt achter ons. Wij hopen en bidden dat de
Heere onze verrichte werkzaamheden wil bekronen met Zijn zegen en ons
in onze toekomende werkzaamheden wil steunen.
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Goedereede – Cornelis van Velzen
Wij als bestuur van de afdeling Goedereede streven ernaar om elk jaar
een aantal leuke (politieke) activiteiten te organiseren voor jongeren.
Denk daarbij aan iets bezoeken, een schooldebat houden en een avond
organiseren waarbij we een spreker uitnodigen. Ons doel daarbij is om
jongeren actief te betrekken bij de brede wereld van politiek. Hieronder
een samenvatting van hoe het afgelopen jaar er bij ons heeft uitgezien.
Afscheid bestuurslid
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Sander. Hij
heeft zijn taken neergelegd wegens drukte en persoonlijke omstandigheden.
Nieuw bestuurslid
Ook mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen: Hanneke Soeteman.
Ze werd afgelopen zomer door de voorzitter van onze afdeling gebeld met
de opmerking dat hij op zoek was naar een nieuw bestuurslid. Ze was snel
enthousiast en is nu onderdeel van ons bestuur.
Schooldebat
Als volleerd raadsleden stonden ze bij het koffiezetapparaat om koffie
te tappen voordat ze het debat ingingen. Het waren de leerlingen van
groep 8 van de Groen van Prinsterer school uit Middelharnis die deze
ochtend op uitnodiging van ons, met elkaar debatteerden over een
fictief raadsvoorstel. Onder deskundige leiding van Kees van Dam, die
deze morgen als voorzitter van de gemeenteraad fungeerde, werd het
debat gevoerd. Hij vond dat de jongeren goed naar elkaar luisterden en
reageerden om standpunten uit te wisselen. Daarbij waren de jongeren
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alert: ‘De wethouder vergeet te antwoorden op mijn vraag’, aldus één
van de raadsleden in spé. In de inmiddels derde termijn van het debat
verzuchte een lid van de Natuurpartij: ‘Het zit me wat dwars: Het kost
een smak met geld!’, waarop hij wees op alle verkeersvoorzieningen die er
getroffen zouden moeten worden. Raadslid Rien van der Boom pareerde in
zijn rol als wethouder de vragen van de jongeren en wees op verschillende
ontwikkelingen die positief zouden zijn bij het uitvoeren van het voorstel.
Ook nam hij misverstanden weg. Het mocht echter niet baten. Inclusief
stemverklaringen van verschillende partijen werd het voorstel met 10
tegen en 8 voor niet aangenomen.
Maeslantkering
Op 6 mei 2017 jl. zijn we als SGP-jongeren Goedereede naar de Maeslantkering
geweest. We vertrokken even na de middag met een grote groep op weg
naar de kering. Daar aangekomen kregen we een rondleiding door het
keringshuis, waar we over de functie en het ontstaan van de kering te
horen en te zien kregen.
Aansluitend kregen we buiten een rondleiding op de plaats waar een van
de armen van de kering op het droge lag. We hebben deze middag een
aardig kijkje kunnen krijgen in het watermanagement van Nederland.
Waarin een klein land niet groot kan zijn...
Omstreeks 16.15 uur zijn we weer vertrokken naar Ouddorp om te genieten
van een BBQ bij de familie Dam in de tuin. Om ongeveer 20.30 was deze
dag afgelopen.
Avond met spreker Menno de Bruyne
Op 4 november 2017 was Menno de Bruyne bij ons te gast om te spreken
over zijn 33 jaar ervaring in de Tweede Kamer. Het programma begon met
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een toespraak over het reilen en zeilen in de Tweede Kamer. Hij zette verder
uiteen wat de verschillen, maar ook de overeenkomsten waren van de tijd
toen hij begon versus de tijd waarin we nu leven. Later ging de avond
over in een interactief gedeelte waarbij de mening van de aanwezigen
werd gevraagd door middel van het opsteken van groen/rood kaartjes. We
kijken terug op een geslaagde avond!
Kampen – Klaas Jan Veerman
Er is afgelopen jaar weinig gebeurd, de commissie is tijdelijk op nonactief. Na de gemeenteraadsverkiezingen hopen we de draad weer op te
pakken.
Merwestreek – Koen Schouten
Het eerste jaar van de lokale commissie Merwestreek zit erop! Als bestuur
kijken we terug op een jaar waarop we na een intensieve opstartfase, al
enkele interessante activiteiten hebben uit kunnen voeren.
In dit afgelopen jaar hebben we twee activiteiten achter de rug, die we
met groot genoegen succesvol hebben mogen noemen. Op 17 november
hebben wij onze eerste thema-avond georganiseerd in HardinxveldGiessendam met als thema: ‘Wat doe jij?’. Als sprekers zijn op deze avond
aanwezig geweest Burgemeester van Hemmen van de gemeente Sliedrecht,
Wethouder Theo Boerman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en
Buurttoezicht. Op deze avond hebben wij een geweldige opkomst van 80
man mogen ontvangen, voor een eerste avond zijn we hier zeer verblijd
mee.
Onze tweede activiteit hebben we op 16 december gehouden in
Verzorgingstehuis Parkzicht in Sliedrecht, hier hebben wij als bestuur en
enkele zeer betrokken vrijwilligers oliebollen uitgedeeld aan de ouderen.

68 | sgp»jongeren

jaarverslag 2017

Hierbij hebben we ook nog een tijd met deze mensen wat kunnen drinken
en een babbeltje kunnen maken. Ook deze activiteit kan als succesvol
worden beschouwd.
In het jaar 2017 hebben wij op de volgende data vergaderingen gehouden:
02-06 (opstart), 28-06, 06-09, 04 -10, 07-11 en 22-11.
Het afgelopen jaar hebben de volgende personen zich aangesloten bij SGPJ
Merwestreek: Koen Schouten (voorzitter), Christian Hovestadt (secretaris),
Jaap Theunisse (penningmeester), Henri de Bruin, Henk-Jan Vos, Dirk Jan
de Boer, Anne-Dien de Bakker en Christine van der Hoek.
Nunspeet – Gerwin Boswijk
In het seizoen 2017 heeft SGPJ Nunspeet 2 activiteiten georganiseerd.
Begin 2017 is er een Borrelavond georganiseerd met de nieuwe burgemeester
van Nunspeet. Op deze avond was er de gelegenheid om op een informele
manier kennis te maken met de burgemeester. Naast deze Borrelavond is
er ook een Thema-avond georganiseerd met als thema ‘Prostitutie’. Het
Scharlaken Koord heeft deze avond een grote bijdrage geleverd.
Activiteiten 2017:
8 februari 2017: Borrelavond met de nieuwe Burgemeester van Nunspeet
14 december 2017: Thema-avond ‘Prostitutie’
De commissie vergaderde in 2017 op 7 februari, 27 september, 15 november
en 13 decmber.
Geneva Ouwendijk heeft afscheid genomen van de commissie. Afgelopen jaar
is besloten om samen met SGPJ Elspeet als een overkoepelende commissie
verder te gaan onder de naam ‘SGPJ Nunspeet’. Door het samengaan van de
commissies is er niet gezocht naar een nieuw commissielid.
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Oost-Betuwe – Henry van Bragt
Inleiding
Onze commissie is een jonge commissie. In het afgelopen jaar zijn we
opgericht, en hebben we onze eerste activiteiten georganiseerd. In dit
verslag willen wij laten zien wat er afgelopen jaar met onze commissie is
gebeurd.
Vergaderingen
Onze commissie heeft afgesproken maandelijks te vergaderen. Als dit
te weinig blijkt, wijzigen we deze afspraak, maar tot op heden hebben
we er nog geen problemen mee gehad. Tussen de vergaderingen door
wordt er onderling gecommuniceerd via e-mail. Hieronder een lijst met
vergaderingen die we het afgelopen jaar gehad hebben:
6 juni (eerste bijeenkomst)
23 augustus (tussenliggende zomervakantie)
5 oktober
30 november
Bestuur
Op de eerste vergadering is het bestuur gekozen door de commissieleden.
Dit bestuur is tot op heden ongewijzigd. De samenstelling is als volgt:
Voorzitter: Henry van Bragt
Secretaris: Lieneke van Zetten
Penningmeester: Marinda Arends
Verder zijn de algemene bestuursleden: Wim van den Dikkenberg, Richard
Verwoert en Janneline van Westreenen.
Activiteiten
In de korte periode van ons bestaan hebben we twee activiteiten
georganiseerd. De eerste in samenwerking met de SGP-kiesvereniging
Opheusden. Er werd een informatieavond georganiseerd waarbij nagedacht
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werd over de vraag of er een derde wereldoorlog op komst is. Gasten van
deze avond waren Diederik van Dijk en Arend Jan Boekestijn.
Daarnaast zorgden we voor bekendheid en wierven we leden op de jaarmarkt
in Opheusden. Door een raadspel hebben we veel mensen gesproken. Veel
mensen waren enthousiast. Een groot deel van de jongeren die we spraken
was al lid, of ze hadden een broer of zus die lid was. Ook was er een groot
deel die geen interesse had, ook al behoorden deze tot onze doelgroep. Ons
doel is dan ook om ook deze mensen bij de politiek te kunnen betrekken.
Reimerswaal – Martin van Manen
We zien als bestuur van SGP-j Reimerswaal terug op een fijn en leerzaam
jaar met elkaar.
Op 10 februari was er een avond met als thema defensie. Mark Brouwer
(kapitein der mariniers en lijstduwer op de SGP-kandidatenlijst) en Pim van
den Bosch (voorzitter Coalitie Vredesmissies zonder Wapens en bestuurslid
Eirene Nederland) waren de sprekers deze avond.
Op 8 juni hadden we onze jaarvergadering. Na deze vergadering sprak dhr.
A.A. van der Schans, historicus en docent aan De Driestar Hogeschool,
over wie het voor het zeggen heeft in Nederland. De geschiedenis leert
dat burgers veel invloed kunnen hebben op de politiek. Erg interessant!
23 september organiseerden we een barbecue. Het was een heel gezellige
avond en we hebben ook weer veel nieuwe gezichten gezien. Willem Pos
hield een interessante en actuele pitch met een hoop stof tot nadenken
en praten.
De laatste avond die wij dit jaar organiseerden was op 7 december. Israël
stond centraal deze avond, de spreker was drs. Bas Belder. Hij sprak onder
andere over antisemitisme. Wederom een leerzame en interessante avond.
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Twee bestuursleden traden af op de vergadering van 8 juni: Kees van den
Berge en Josefien Verschuure. Twee anderen namen hun plaatsen in: Jos
van der Maas en Herwout Versprille.
De vergaderdata dit jaar: 14 februari, 26 april, 29 juni, 19 oktober en 28
december.
Rijssen – Rick van Dijke
Het jaar 2017 was voor SGP-jongeren Rijssen een enerverend jaar. Met
de thema’s ‘Sport’, ‘Veiligheid’ en ‘Werk’ hebben we jongeren proberen
te betrekken bij christelijke politiek. De drie edities van Raakvlak, ons
ledenblad, die dit jaar verschenen, hadden diezelfde thema’s. Ook hebben
we dit jaar op maar liefst vijf scholen gastlessen verzorgd en leden
geworven. In juni hebben we voor al die leerlingen in het gemeentehuis
een Gemeenteraadsdag georganiseerd. Met elke groep speelden we een
gemeenteraadsvergadering na. Dit vormde een prachtige, praktische
aanvulling op de theoretische gastles. Ook de leerlingen waren bovendien
zeer enthousiast! Naast deze activiteit organiseerden we dit jaar een
Politiek Café en een PJO-debat. Het onbetwiste hoogtepunt van dit
jaar was echter de Trumpvideo, waarmee we op humoristische wijze een
positief weerwoord gaven op de Holtense aversie tegen Rijssen. Vriend en
vijand kon dit statement waarderen. Het bestuur van SGP-jongeren Rijssen
vergaderde dit jaar maandelijks, met uitzondering van de vakantiemaanden
juli en augustus. Het aantal bestuursleden is gelijk gebleven. Anne-Marie
Kamphuis (secretaris) en Geert-Jan Gerritsen (ledenmanager) verlieten het
bestuur en Anne-Ruth Pas (secretaris) en Frank Jansen (Raakvlakredacteur)
traden toe tot het bestuur
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Schouwen-Duiveland – Dennis Bogert
Met het oog op de landelijke verkiezingen hebben wij posters geplakt
op de borden in Zeeland en Brabant. Ook zijn wij met een deel van de
commissieleden naar het verkiezingsdebat van SGP, CU en CDA in Ede
geweest.
Voor onze eerste avond hebben wij voor een onderwerp gekozen wat
dicht bij ons publiek stond. Deze avond was op 21 april 2017 en ging
over ‘Zeeland 2030’. Samen met Florus van der Paauw (SGP) en Vincent
Bosch(PVV) spraken wij over dit onderwerp. We gingen in op, hoe Zeeland
er mogelijk uit zou kunnen zien in 2030 en wat de toekomst van de
jongeren is in Zeeland.
De tweede avond stond gepland op 17 november 2017 en ging over het
onderwerp ‘klimaat’. De sprekers van deze avond waren Hans Maljaars,
beleidsmedewerker van de SGP in de Tweede Kamer en Corné Stouten. We
hebben deze avond gepraat over de realiteit van de klimaatverandering.
Sprang-Capelle
De commissie is dit jaar niet bij elkaar geweest. Er valt daarom niet zoveel
te melden.
Staphorst – Vincent Slingerland
Afgelopen jaar hebben we als plaatselijke SGPj-commissie vier activiteiten
georganiseerd. Op 20 januari hebben we in samenwerking met de plaatselijke
jongerenraad een debat georganiseerd tussen vijf politieke jongerenpartijen
over ‘Voltooid leven’ en ‘Immigratie en veiligheid’. Vertegenwoordigd waren
SGPj, Perspectief, CDJA, JOVD en Jonge Socialisten.
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Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heeft SGPj Staphorst samen met de
plaatselijke kiesvereniging campagne gevoerd in Staphorst door o.a. borden
te plaatsen en een aandeeltje te leveren op de SGP-verkiezingsavond in
Staphorst.
Op 11 mei hielden we voor het vierde jaar op rij een schooldebat voor de
groepen 8 van de basisscholen van de gemeente Staphorst. Zeven scholen
deden met 220 leerlingen mee aan het debat verspreid over verschillende
sessies. Het debat vond plaatst in het gemeentehuis van Staphorst en was
onder leiding van de burgemeester waarbij twee wethouders een actieve
rol vervulden.
Op 7 november organiseerden we in samenwerking met de plaatselijke
kiesvereniging een avond in het kader van 500 jaar reformatie. Calvijnkenner Dr. M.A. van den Berg vertelde over het leven en politieke
opvattingen van de grote reformator.
De laatste bijeenkomst van 2017 was op 1 december waar Arend-Jan
Boekestijn te gast was om in gesprek te gaan over de vrede en verschillende
(dreigende) conflicten in de wereld.
De samenstelling van de commissie is in 2017 gewijzigd. Bert-Jan Pleijsier
en Dirk Compagner zijn uit de commissie getreden. Herbert-Jan Hattem
is toegetreden tot het bestuur bestaande uit Roel Bijker, Niklas de Boer,
Arjan Dons en Vincent Slingerland.
In het jaar 2017 heeft de commissie 9 maal vergaderd op de volgende
data: 23 januari, 27 februari, 27 maart, 11 april, 22 mei, 14 juni, 19
september, 17 oktober en 28 november.
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Tholen – Jos van de Breevaart
In 2017 heeft SGP-jongeren Tholen de volgende activiteiten belegd:
Op 25 februari hebben de SGP-jongeren van Tholen, in samenwerking
met andere Zeeuwse afdelingen, verkiezingsposters in de provincie NoordBrabant opgehangen.
Op 3 juni waren we, in samenwerking met andere Zeeuwse SGPJafdelingen, met een stand aanwezig op de gezinsledendag van SGP Zeeland
en organiseerden we hier een debat met de gedeputeerde.
Op 15 juni waren we aanwezig bij een gastles door onze beleidsadviseur,
Niek Bakker, op de Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk.
Op 22 september organiseerden we een thema-avond over
onderwijsvrijheid, met als spreker Dhr. G. Slootweg
Afdeling Tholen vergaderde fysiek op 5 april en 31 augustus.
Op 27 december 2016 is Kees Knulst afgetreden als commissielid van SGPJTholen.
Op 5 april 2017 zijn Cornelis den Ouden en Aart de Waal aangenomen als
commissielid van SGPJ-Tholen.
Urk – Hendrik-Jan Romkes
2017 was een dynamisch jaar voor SGPJ Regio Urk waarin diverse mooie
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die ons helpen aansluiting te
vinden bij het lokaal gekozen thema ‘Bouwen aan de toekomst’. In januari
werd ons bestuur versterkt door de persoon van Gerrit-Jan Baarssen, die
vanuit zijn achtergrond een waardevolle bijdrage vormt voor ons bestuur.
Bestuurslid Jannie Post nam als penningmeester het stokje over van
Berthijs van Steenselen en Jannes van Slooten nam per 31-12-17 afscheid
als bestuurslid/secretaris.

In begin 2017 heeft SGPJ-Urk proactief

deelgenomen aan de verkiezingscampagne voor de 2e Kamerverkiezingen
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op 15 maart 2017, o.a. door het ondersteunen van een regiobijeenkomst,
het bemannen van stands op de lokale markt, promotie op social media
en meedraaien in het campagneteam. Ook werd er ondersteuning geboden
bij diverse door de SGP georganiseerde thema-avonden en i.c.m. Stichting
‘Schreeuw om Leven’ werd er ondersteuning geleverd aan de organisatie
van de jaarlijkse mars voor het leven. Achter de schermen werden er
verder voorbereidingen gedaan voor een grote scholieren-debatwedstrijd
die in februari 2018 zal plaatsvinden. Op die manier hopen we jongeren
meer betrokken te maken bij de (lokale) politiek in het algemeen en bij de
SGP(J) in het bijzonder. Iedere 2 maanden vond er een bestuursvergadering
plaats. Verder heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de NOP en Urk
en gehele ledenbestand valt nu onder de verantwoordelijkheid van de
commissie Urk.
Vallei & Rijn – Arthur Polder
In 2017 heeft SGP-jongeren Vallei & Rijn vijf avonden georganiseerd. Op 1
maart werd, samen met SGP-jongeren Barneveld en SGP-jongeren Ede, de
avond ‘Boer zoekt politicus gehouden’, Elbert Dijkgraaf was de hoofdspreker.
Op 15 maart is een uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen
gehouden in Ederveen in samenwerking met SGP-jongeren Ede. Op 12 mei
vond in samenwerking met SGP-Scherpenzeel een debatavond plaats over
‘Onvrede in de samenleving’. Op 10 november werd in samenwerking met
commissie DOL een avond gehouden over ‘Mobiliteit in de toekomst’. Op
23 november werd in samenwerking met SGP-Rhenen een avond gehouden
over ‘Voltooid leven’.
In februari is een bijdrage geleverd aan de campagnetour van de SGP op
een avond in Amersfoort. In het najaar is een werkgroep voor busvervoer
naar de Mars voor het Leven ondersteund met promotiemateriaal.
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Er zijn vijftien columns op de eigen website geplaatst. Daarnaast zijn er
diverse bijdragen geschreven voor de lokale partijbladen
Regelmatig heeft de commissie lokale media gehaald. Over de debatavond
‘Onvrede in de samenleving’ heeft een verslag in het Reformatorisch
Dagblad gestaan.
In 2017 heeft Bart de Baat de commissie verlaten, Hermien Valkenburg
heeft zijn plaats ingenomen.
De commissie vergaderde drie keer in 2017, namelijk op 24 januari, 13 juni
en 20 december. Op 16 oktober vond er een overleg plaats met besturen
van de SGP-afdelingen in de regio.
Walcheren – Lisanne de Visser-den Hartog
Als SGPJW zijn we afgelopen jaar zoekende geweest naar de manier
waarop wij als SGPJ-Walcheren door willen gaan. We hebben een soort
herstart gemaakt. We hebben verschillende ontwikkelingen gehad binnen
ons bestuur. Allereerst zijn Chiel Overbeeke uit Middelburg (secretaris) en
Eugène Harthoorn uit Vlissingen toegetreden tot het bestuur. Daarnaast
is het voorzittersstokje overgedragen van Job de Visser naar Lisanne de
Visser – den Hartog. Job is nog wel aangebleven als bestuurslid. Begin
van het jaar zijn we bezig geweest met de Tweede Kamerverkiezingen. We
hebben hiervoor een verkiezingskrantje gemaakt, met artikelen van onder
andere Menno de Bruyne en Elbert Dijkgraaf. Dit is verspreid op Walcheren
en dit is positief ontvangen. We hebben het jaar afgesloten met een
bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle fracties en besturen van de
SGP op Walcheren (Vlissingen, Middelburg en Veere). We hebben een hele
goede en nuttige bijeenkomst gehad waarbij we het onder andere gehad
hebben over de rol van SGPJW op Walcheren. Ditzelfde onderwerp hebben
we besproken met de fractievoorlichters van de SGP in Den Haag, toen we
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daar op 13 juni 2017 op werkbezoek waren. We hebben van hen goede tips
gekregen hoe we ons bestuur en onze activiteiten in kunnen richten. Na de
zomer zijn we ons vooral gaan toeleggen op de gemeenteraadsverkiezingen
2018. Hanna neemt deel aan de campagnecommissie in Veere, Chiel aan
de campagnecommissie in Vlissingen en Lisanne in Middelburg. Daarnaast
zijn Job en Eugène bezig geweest met een ludieke actie te bedenken
voor de gemeenteraadsverkiezingen en denken we na over de online
campagne die we begin 2018 willen voeren. Ook hebben we in de laatste
maanden van het jaar bezoeken gebracht aan fractievergaderingen van
de SGP op Walcheren en aan enkele raadsvergaderingen. Zo proberen we
ons nog meer te verbinden aan de lokale politiek. Tot slot zijn we bezig
met het inplannen van presentaties in het kader van de verkiezingen bij
verschillende jeugdverenigingen (bij voorkeur 16+). SGPJ-Walcheren heeft
in 2017 vergaderd op 1 februari, 23 maart, 5 april, 3 mei, 21 juni, 29
augustus, 26 september en 28 november.
Werkendam – Arie Rijneveld
Onze commissie heeft dit jaar afscheid genomen van Anneke Paans als
secretaresse. Ellen van Rossum is in haar plaats aangenomen als secretaresse.
Marjolein Verheij en Jacoline Dalm zijn aangenomen als commissieleden
Hart & Hand voor ouderen. Hiernaast is een vrijwilligerspoule opgestart
van vrijwilligers die incidenteel ingezet kunnen worden.
In het jaar 2017 hebben wij opnieuw verschillende activiteiten mogen
organiseren. Belangrijk was dat we meer ingezet hebben op maatschappelijke
activiteiten dan op de normale politieke avonden.
I.

De eenzaamheidsactie is verder gegaan onder de naam ‘Hart en

Hand voor ouderen’. Op de woensdagavonden 15 februari, 17 mei en 27
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september hebben wij opnieuw de ouderen bezocht. Er is een commissie
van vier personen die nadenkt over de opzet en uitvoering van de actie.
II. Het was dit jaar de eerste keer dat er gastlessen gegeven zijn aan alle
groepen 8 op de basisschool. Dit ging in samenwerking met Niek Bakker.
III. Ludieke actie rondom de verkiezingen. Het uitdelen van koekjes met
de slogan ‘Breng ouderen een bezoekje, eet samen een koekje’.
IV. Op 12 mei hebben we een politieke borrel georganiseerd om in
gesprek te gaan met burgemeester de Boer. Het was de bedoeling om
lokale thema’s meer voor het voetlicht te brengen.
V.

Reanimeren kun je leren! Onder die slogan hebben wij op 7 juni een

interactieve avond georganiseerd waarin deelnemers de gelegenheid kregen
om een aantal principes te leren van het reanimeren. Geïnteresseerden
kregen een gratis reanimatiecursus aangeboden. Deze zal in het jaar 2018
plaatsvinden.
VI. Met 160 mensen (jong én oud) zijn we 9 december jl. afgereisd naar
Den Haag om de Mars voor het Leven te gaan lopen. Het was de eerste keer
dat SGP-jongeren Werkendam de organisatie van het busvervoer op zich
heeft genomen. Vanwege het succes is het de bedoeling om dit volgend
jaar te herhalen.
VII. Er zijn diverse filmpjes gemaakt om onze volgers op een aansprekende
manier te bereiken.
VIII. Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar 2017 heeft SGPjongeren Werkendam de raadsleden een presentje aangeboden om hen te
bedanken voor het werk wat zij het achterliggende jaar hebben gedaan.
Daarnaast zijn de raadsleden druk om de aanstaande fusie voor te bereiden.
IX. Voor het aankomende jaar zijn wij bezig met voorbereidingen voor de
herindelingsverkiezingen die D.V. november 2018 plaats zullen vinden. Twee
van onze bestuursleden zitten in de PR-commissie / campagnecommissie
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SGP Altena. Daarnaast staan er ook bestuursleden op de kandidatenlijst.
Commissie Werkendam vergaderde op 7 maart, 5 april, 27 juni, 7 september
en op 23 november.
Zaltbommel – Jan-Herber Hogendoorn
In 2017 hebben we verschillende activiteiten gehad. Deze zijn onder te
verdelen in een zevental categorieën:
Gastlessen en spreekbeurten: we hebben een programmadeel op een
JV-avond van HHK Nederhemert verzorgd waar we uitleg gegeven hebben
over christelijke politiek en een debatsimulatie hebben gedaan. Op een
JV-avond van HHK Gameren hebben we een korte spreekbeurt gehouden.
En i.s.m. ROOD Bommelerwaard hebben we een aan een tweetal HAVO4 klassen op het Cambium College een les maatschappijleer verzorgd over
politiek.
Rond de Tweede Kamerverkiezingen hebben we ondersteuning verleend
door in buurgemeente Heusden, waar geen SGP is, posters te plakken. Ook
hebben we deelgenomen aan de verkiezingsmarkt in Zaltbommel.
We hebben een tweetal werkbezoeken afgelegd. De eerste aan
Stichting Mikwe – een Joodse erfenis in Zaltbommel. De tweede aan
Bijenteeltvereniging B’waard en Omstreken.
Ledenwerving heeft de aandacht bij ons. Naast spreekbeurten zoeken
wij ook jongeren op door met een stand te gaan staan op markten. Dit
jaar stonden we op de voorjaarsmarkt van HHK Gameren, de zomermarkt
van Nederhemert en op de Ponymarkt van Brakel. Hierdoor hebben we een
mooi aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
Waar mogelijk proberen we ook SGP-geledingen te ondersteunen. Zo
hebben we assistentie verleend bij de Provinciedag van SGP Gelderland en
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leveren we de helft van de bemensing van de campagnecommissie van SGP
Zaltbommel in het kader van gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Via een tweetal winacties hebben we twee taarten uitgereikt, een
leuke manier om aandacht te genereren.
Ten slotte hebben we het jaar mogen afsluiten met een mooie themaavond op 10 november over abortus waar Kees van Helden en Diane van der
Vliet, van Stichting Schreeuw om Leven, hebben mogen spreken. Een van
de doelen van deze avond was om de christelijke gezindte te mobiliseren
en voor het eerst ook een volle bus vanuit de Bommelerwaard naar de Mars
voor het Leven te laten rijden. Dit is meer dan gelukt. Vanuit het bestuur
hebben we met meerderen meegelopen in de mars.
In 2017 is Sieneke Verhoeks uitgetreden vanwege een te drukke agenda
en Rianne Bloos om gezondheidsredenen. Albert-Jan Waaijenberg is
toegetreden tot het bestuur.
We hebben in 2017 vergaderd op: 25 januari, 16 februari, 22 maart, 1 en
24 mei, 4 juli, 13 september, 3 en 16 oktober.
Zuidplas – Annelien van der Spek
Op 19 januari was onze eerste vergadering van 2017. Op deze vergadering
vond er een bestuurswissel plaats: Jesse Kats legde zijn voorzittersfunctie
neer en Annelien van der Spek, voormalig secretaris, nam deze functie
op zich. Verder zijn we deze avond begonnen met het plannen van onze
eerste SGP-jongerenavond. Op 2 maart kwamen we opnieuw bij elkaar.
Marylene Paul trad toe tot het bestuur in de functie van secretaris. Op 21
maart kwamen we voor de laatste keer bij elkaar om de puntjes op de i te
zetten voor onze eerste SGP-jongerenavond op 7 april. Op 7 april, onze
eerste avond, kwam Arnoud Proos spreken over de macht van sociale media
op de politiek (was erg actueel na de verkiezingen). De opkomst bestond
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uit ongeveer 50 jongeren. Op 25 april hadden we een evaluatieavond.
Na een lange vakantie was 13 september onze volgende avond. Op deze
avond hebben we het sponsorplan volledig uitgewerkt en gebrainstormd
over een thema en spreker voor een nieuwe avond. Daarnaast heeft
Jacques Heijboer zijn functies als vicevoorzitter en bestuurslid Leden en
Relaties neergelegd. Patrick de Vos heeft deze functies op zich genomen
(voormalig bestuurslid Activiteiten). Daarnaast is onze penningmeester,
Jelmer van der Spek, verhuisd, zodat hij niet meer aanwezig kan zijn
tijdens vergaderingen. Zolang we nog geen nieuwe penningmeester
hebben gevonden, zal hij de financiële zaken blijven regelen. Tijdens
de volgende vergadering op 4 oktober zijn we hiermee verder gegaan
en werden plannen verder uitgewerkt. 17 november was onze tweede
SGP-jongerenavond waarop Bas Belder kwam spreken over het thema
‘Jodenhaat 2017: feit of fictie?’. Hij ging hierbij vooral in op de situatie
van het joodse volk in Europa. Inmiddels hebben we een aantal sponsors
bereid gevonden om ons jaarlijks te sponsoren. Naast deze activiteiten
hebben we een bijdrage geleverd aan de verkiezingsavond van de SGP in
Gouda, hebben weer meegedaan met NL doet en hebben we met de SGP
bloemetjes uitgedeeld in bejaardentehuizen op de Nationale ouderendag.
Zwartewaterland – Jaap Driessen
Dit jaar is er een doorstart gemaakt met de SGP Jongeren commissie
Zwartewaterland. Onze eerste vergadering was op dinsdagavond 29
augustus. Hierbij waren, behalve de vijf commissieleden, twee leden uit
de schaduwfractie aanwezig, om beleid te maken over de samenwerking
tussen SGPJ en SGP. Ook was aanwezig Jan-Herber Hogendoorn, om het
beleid voor onze commissie vast te stellen, en om de taken te verdelen.
Op die avond is er officieel toestemming gevraagd voor het oprichten van
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een commissie Zwartewaterland. Sindsdien hebben we 6 vergaderingen,
2 extra avonden voor de website, en 1 extra avond voor de sociale media
gehad.
Wel zijn er in de tussentijd 3 commissieleden gestopt: Peter van Dalfsen,
Harmen Gouman en Coen Hakvoort. Daarnaast hebben we twee nieuwe
commissieleden, namelijk Jan Beens en Hans Opschoor.
Wat wij als richtlijn hebben voor 2018 is:
-

Ludieke actie uitvoeren

-

Minimaal 2 avonden organiseren (Lijsttrekkersdebat met lokale SGP,

en een avond voor onszelf)
-

Website volledig online (met domeinnaam)

-

Een bus naar de SGP jongerendag laten rijden

-

Een actieve commissie met een goed netwerk zijn
HR – Janneline van Westreenen

Terugblik 2017
In 2017 heeft HR afscheid genomen van Marcel Cruccu, HR coördinator en
HR adviseur lokaal. Jasmijn Kunst heeft zijn functie als HR coördinator
overgenomen. In de vacature die daarmee ontstond is Gerwin Boswijk
aangenomen als HR adviseur lokaal. Hij was al eerder actief voor HR en
heeft daarin snel zijn positie kunnen hervinden, zij het in een vernieuwde
vorm. Momenteel zijn de werkzaamheden die bij deze functie worden nog
niet geheel duidelijk, de nieuwe positie moet nog verder vorm gegeven
worden. Herlinde Pauwe is HR adviseur Organisatie gebleven. Janneline van
Westreenen is na het beëindigen van haar bestuursfunctie als secretaris,
binnen HR gekomen als HR administrator. De in- en uitstroom van
vrijwilligers is een continu proces. Daarmee komen er hele waardevolle en
talentvolle jongeren onze organisatie versterken, maar het vergt ook veel
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registratie. We hopen hiermee de vrijwilligersadministratie onder controle
te houden.
Werving en selectie
Ook dit jaar is er weer een continue werving en selectie van nieuwe
vrijwilligers geweest. Binnen het bestuur is dit jaar een kleinere wisseling
geweest t.o.v. het voorgaande jaar. In 2017 zijn in totaal 88 landelijke en
14 7 lokale vrijwilligers actief bij SGP-jongeren. Dat is een totaal van 223
vrijwilligers, 12 vrijwilligers bezetten nl. zowel een landelijke als lokale
functie. In 2017 zijn 52 vrijwilligers afgetreden tegenover 73 vrijwilligers
die gestart zijn met een functie bij SGPJ. Daarmee is SGPJ in 2017 gegroeid
met 21 vrijwilligers. Een positief resultaat waar we erg blij mee zijn.
HR administratie
Met de komst van een HR administrator hebben we de vrijwilligersadministratie
kunnen structureren en verbeteren. Ondanks deze verbetering blijven ook
hierin ontwikkelpunten. De contactgegevens van HR blijken niet altijd
even duidelijk, met name voor lokale commissies. Omdat dit de vrijwilligers
administratie niet ten goede komt heeft HR een welkomstpakket voor
nieuwe vrijwilligers en lokale commissies ontwikkeld. Deze zal begin 2018
gepresenteerd worden.
Welkomstpakket
In 2017 heeft HR in samenwerking met Communicatie gewerkt aan een
welkomstpakket. Dit document bevat contactgegevens van alle bestuursleden,
landelijke commissies en HR met daarbij een functieomschrijving, zodat
nieuwe vrijwilligers weten wie waarvoor benaderd kan worden en waar
gegevens doorgegeven kunnen worden. Dit document bevat tevens een
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kort overzicht van politieke standpunten, een organisatiestructuur en de
statuten en het huishoudelijk reglement. Op deze manier hopen we nieuw
vrijwilligers en lokale commissies beter voorbereid te laten starten in hun
functie binnen SGP-jongeren.
Doelmatig werken
SGPJ denk al geruime tijd na over hoe vrijwilligers intrinsiek gemotiveerd
kunnen worden. Om dit te stimuleren heeft HR binnen het bestuur en een
breed LB vergadering een plan gepresenteerd over doelmatig werken. Dit
plan is goed ontvangen en zowel het bestuur als de commissievoorzitters
zien het zitten om hiermee aan de slag te gaan. De uitwerking van dit
project vraagt wat tijd, met name om een workshop voor te bereiden en
goede formats neer te zetten. Tot nu toe heeft met name Herlinde zich
hiermee beziggehouden, zij zal dit in 2018 voortzetten.
Avond nieuwe vrijwilligers
Om nieuwe vrijwilligers welkom te heten en kennis te laten maken met
de organisatie is er een avond georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. We
hopen vrijwilligers hiermee ook enthousiast te maken om nieuwe mensen
te ontmoeten op activiteiten binnen SGPJ, en ook als organisatie in te
spelen op de behoeftes van de vrijwilligers. De datum voor deze avond
stond begin december gepland. Helaas waren van de 18 genodigden
maar 5 personen die zich hadden aangemeld. Om deze reden is de avond
geannuleerd en zal in 2018 een nieuwe datum ingepland worden. Er zal
dan nog meer promotie voor gemaakt worden, met behulp van organisatie/
communicatie.
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Enquête
Ook in 2017 heeft HR een enquête onder de vrijwilligers gehouden.
Ongeveer 4 0% van de vrijwilligers heeft deze ingevuld, waarvoor dank.
De resultaten zijn voorgelegd aan het bestuur, zodat zij daar waar nodig
verdere acties op uit kunnen zetten.

Vrijwilligers SGP-jongeren - Stand per 31-12-2017
Landelijk Bestuur
Willem Pos

(Voorzitter)

Erik Jan Vinke

(Vicevoorzitter)

Josefien Verschuure

(Secretaris)

Hans van ’t Land

(Voorzitter Politiek Platform)

Maarten van Nieuw Amerongen (Secretaris Politiek Platform)
Willem-Jan Verdoes

(Bestuurslid Leden & Relaties)

Bert van Roekel

(Bestuurslid Organisatie)

Dirk van Horssen

(Bestuurslid Communicatie)

Robbert Verleun

(Penningmeester)

Niek Bakker

(Beleidsadviseur)

Organisatie
Commissie Organisatie
Bert van Roekel

(Voorzitter)

Rick van de Waerdt

(Vicevoorzitter)

Dicky Torn Broer
Silvan Hardeman
Lisette Baas
Annelies van der Elst
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Communicatie
Commissie Communicatie
Dirk van Horssen

(Voorzitter)

Jos van de Breevaart
Peter Brugmans
Alexander Bunt
Bas van Ginkel
Janneke Hooijmeijer
Rob Scheurwater
Janita de Vries
Commissie In Contact
Niels van Leeuwen

(Hoofdredacteur/Voorzitter)

Cornel van Beek
Emma de Boer
Erwin Guijt
Anna van der Meij
Hannah Neele
Daan van Oostenbrugge
Jan de Rooij
Martijn Stouten
Jurian van der Ree
Commissie KLIK
Nellieke Oudijn

(Hoofdredacteur/voorzitter)

Stephanie Huls
Anne Grisnich
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Trude Slinger
Marijn Verschuure
Ledenwerving & Relaties
Commissie Ledenwerving
Willem-Jan Verdoes

(Voorzitter)

Jan-Herber Hoogendoorn
Marien Blok
Jacomijn Groen
Berry Bouw
Mathilde Meerkerk
Commissie Relaties
Dinant Pas

(Voorzitter)

Dirk-Jan Duits
Maurits Stuut
Michiel de Pater
Politiek Platform
Commissie Internationaal
Coen Hermenet
Wilco Kodde
Gerwin Geneuglijk
Walter Jordaan
Arij Heijboer
Levi Verschoof
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Commissie Binnenland
Lianne Ruitenbeek

(Voorzitter)

Lennart Ouwendijk
Koen Schouten
Frans Hazeleger
Tom de Nooijer
Quintijn Aman
Commissie DOL
Pieter Meijers

(Voorzitter)

Jan Pieter Bijnagte
Maurits Gorter
Arjen Hogendoorn
Friso Oostenbrink
Willemieke de Graaf
Johannes van der Poel
Commissie Onderwijs
Arie Rijneveld

(Voorzitter)

Leon de Visser
Commissie SEZ
Arie Rijneveld

(Voorzitter)

Arthur Polder
Johan de Man
Johannes Lont
Leander Fierens
Sander Bossenbroek
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Commissie Zorg
Mark van Opijnen

(Voorzitter)

Rianne Stout
Nanja Mol
Arjen Mol
Sietse Zwanenburg

Overig
Adviescommissie
Frans Hazeleger

(Voorzitter)

Martijn Stouten
Jan-Herber Hoogendoorn
Jos van de Breevaart
Jongerendagcommissie
Bert van Roekel
Rick van de Waerdt
Erik Jan Vinke
Willem Pos
Maarten van Nieuw Amerongen
Niek Bakker
Dirk van Horssen
Janneline van Westreenen
Jeanine Heij
Jos van de Breevaart
Rob Scheurwater
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Maurits Stuut
Rianne Mulder
Caroline Schimmel
Otto van der Tang
Maarten van der Sluijs

HR Adviseurs/HR Coördinator
Jasmijn Kunst

(HR Coördinator/ HR politiek)

Herlinde Paauwe

(HR Organisatie)

Gerwin Boswijk

(HR Lokaal)

Janneline van Westreenen

(HR administrator)

Overige vrijwilligers
Jeanine Heij

(Secretaresse)

Anne-Rieke Roukens

(Notuliste PP)

Sharon van Vugt

(Notuliste PP)

Henk-Jan van Ooijen
Hans Beverloo

Totaal SGP-jongeren Landelijk op 31-12-2017: 90 vrijwilligers
Lokale Commissies
Alblasserwaard
Wietse Blok

(Voorzitter)

Anne-Ruth Voogt

jaarverslag 2017 | 91

jaarverslag 2017

Marien Blok
Wenneke de Ruijter
Harrie van den Bergh
Jeanine van de Rhee

Ambacht-Zwijndrecht
Herman Fokker

(Voorzitter)

Laurens Zoeteman
Jos Molendijk
Johan de Knegt
Maurits ten Hoor
Anita van den Dool
Pieter van Hartingsveldt
Marvin Flach
Barneveld
Silvan Hardeman

(Voorzitter)

Lydia de Goffau
William Jansen
Arjen Klein
Frans-Willem de Pater
Sasja Mulder
Nadine Hoogstraten
Capelle-Krimpen
Ernst Pols
Marijn Floor
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Wouter de Jong
Johan van Wingerden
Jorrit den Uyl
Justin de Klerk
Ede
Berry Bouw

(Voorzitter)

Johannes van der Poel
Gijs Westeneng
Willem Wagteveld
Lennard Oskam
Melvin Hazeleger
Elburg-Oldebroek
Tom de Nooijer

(Voorzitter)

Robert Braskamp
Jan van Hattem
Maaike Wiellink
Justin Meijberg
Elspeet-Vierhouten
Wilbert Peters

(Voorzitter)

William van Asselt
Berry van de Kolk
Jaap de Ruiter
Goedereede
Cornelis van Velzen

(Voorzitter)
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Ard Dam
Joan Grinwis
Bart Klijn
Ralph van Velzen
Sander Slingerland
Kampen
Vacant

(Voorzitter)

Robbert Boot
Matty Ouwehand-Huls
Klaas-Jan Veerman
Sander de Vries
Merwestreek
Koen Schouten

(Voorzitter)

Christine van der Hoek
Dirk-Jan de Boer
Henk-Jan Vos
Jaap Theunisse
Christian Hovestadt
Anne-Dien de Bakker
Henri de Bruin
Nunspeet
Gerwin Boswijk
Maarten de Bruin
Ben Kok
Geanne van Luttikhuizen
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Annieke Visser
Oost Betuwe
Henry van Bragt

(Voorzitter)

Richard Verwoert
Lieneke van Setten
Wim van den Dikkenberg
Marinda Arends
Reimerswaal
Martin van Manen

(Voorzitter)

Annelieke Hoogerland
Johnny van Koeveringe
Jacco Niewenhuijse
Leander Tramper
Jos van der Maas
Herwout Versprille
Rijssen
Rick van Dijke

(Voorzitter)

Anne-Ruth Pas
Dirk-Jan Siemerink
Niek Haase
Gerri-Anne Blonk
Arend Jan Kamphuis
Frank Jansen

jaarverslag 2017 | 95

jaarverslag 2017

Schouwen-Duiveland
Dennis Bogert

(voorzitter)

Pieter-Jan van Strien
Rosanne Slingerland
Anne-Ruth Barth
Rudy Bouwman
Helene Dooge
Hilde Sprengelmeier
Ben Schot
Jaap-Jan Stouten
Sprang-Capelle
Marius van der Schans
Johan van der Schans
Staphorst
Vincent Slingerland

(Voorzitter)

Roel Bijker
Niklas de Boer
Arjan Dons
Herbert-Jan Hattem
Tholen
Jos van de Breevaart
André Bolier
Christiaan Cornet
Arend-Jan Quist
Cornelis den Ouden
Aart de Waal

96 | sgp»jongeren

(Voorzitter)

jaarverslag 2017

Urk
Hendrik-Jan Romkes

(Voorzitter)

Gerrit-Jan Baarssen
Aliene Gnodde
Jannie Post
Lammert Post
Emma Post
Vallei-Rijn
Arthur Polder

(Voorzitter)

Timon Legemaat
Frans Hazeleger
Hermien Valkenburg
Mathijs van der Tang
Rick Gouman
Johan Verkuijl
Walcheren
Lisanne de Visser

(Voorzitter)

Job de Visser
Hanna Kaars
Chiel Overbeeke
Eugene Harthoorn
Werkendam
Arie Rijneveld

(Voorzitter)

Leen Paans
Bart de Heer
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Maarten van der Sluijs
Ellen van Rossum
Zaltbommel
Jan-Herber Hogendoorn

(Voorzitter)

Elize van Steenbergen
Tom Fijan
Lianne Hagoort
Albert-Jan Waaijenberg
Zuidplas
Annelien van der Spek

(Voorzitter)

Bert Houweling
Jesse Kats
Jelmer van der Spek
Patrick de Vos
Marylene Paul
Zwartewaterland
Jaap Driessen

(Voorzitter)

Wybe Beelen
Jan Beens
Hans Opschoor

Totaal aantal actieve vrijwilligers bij Lokale Commissies van SGPJ, op 31-
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12-2017: 14 4 vrijwilligers
(waarvan 12 met ook een landelijke functie)
Totaal aantal vrijwilligers bij SGP-jongeren van SGPJ, op 31-12-2017: 222
vrijwilligers
Aangenomen vrijwilligers
De volgende vrijwilligers zijn in 2017 actief geworden voor SGP-jongeren:
Naam

Functie

Silvan Hardeman

Commissielid Organisatie

Lisette Baas

Commissielid Organisatie

Annelies van der Elst

Commissielid Organisatie

Peter Brugmans

Commissielid Communicatie

Alexander Bunt

Commissielid Communicatie

Mathilde Meerkerk

Commissielid Ledenwerving

Maurits Stuut

Commissielid Relaties

Michiel de Pater

Commissielid Relaties

Arij Heijboer

Commissielid Internationaal

Levi Verschoof

Commissielid Internationaal

Joris Vroegindeweij

Commissielid Binnenland

Maurtis Gorter

Commissielid DOL

Arjen Hogendoorn

Commissielid DOL

Friso Oostenbrink

Commissielid DOL

Willemieke de Graaf

Commissielid DOL

Arjen Mol

Commissielid Zorg

Sietse Zwanenburg

Commissielid Zorg

Nelique Meeuwse

Commissielid Zorg
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Anne Grisnich

Commissie KLIK

Rianne Mulder

Jongerendagcommissie

Caroline Schimmel

Jongerendagcommissie

Otto van der Tang

Jongerendagcommissie

Maarten van der Sluijs

Jongerendagcommissie

Wenneke de Ruijter

Commissielid Alblasserwaard

Herman Fokker

Voorzitter Ambacht-Zwijndrecht

Laurens Zoeteman

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Jos Molendijk

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Johan de Knegt

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Maurits ten Hoor

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Anita van den Dool

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Pieter van Hartingsveldt

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Marvin Flach

Commissielid Ambacht-Zwijndrecht

Sasja Mulder

Commissielid Barneveld

Jesse Pladdet

Commissielid Barneveld

Nadine Hoogstraten

Commissielid Barneveld

Willem Wagteveld

Commissielid Ede

Lennard Oskam

Commissielid Ede

Melvin Hazeleger

Commissielid Ede

Maaike Wiellink

Commissielid Elburg-Oldebroek

Justin Meijberg

Commissielid Elburg-Oldebroek

Sander Slingerland

Commissielid Goedereede

Christine van der Hoek

Commissielid Merwestreek

Dirk-Jan de Boer

Commissielid Merwestreek

Henk-Jan Vos

Commissielid Merwestreek

Jaap Theunisse

Commissielid Merwestreek

Christian Hovestadt

Commissielid Merwestreek
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Anne-Dien de Bakker

Commissielid Merwestreek

Henri de Bruin

Commissielid Merwestreek

Henry van Bragt

Voorzitter Oost-Betuwe

Richard Verwoert

Commissielid Oost-Betuwe

Lieneke van Setten

Commissielid Oost-Betuwe

Wim van den Dikkenberg

Commissielid Oost-Betuwe

Marinda Arends

Commissielid Oost-Betuwe

Jos van der Maas

Commissielid Reimerswaal

Herwout Versprille

Commissielid Reimerswaal

Anne-Ruth Pas

Commissielid Rijssen

Frank Jansen

Commissielid Rijssen

Helene Dooge

Commissielid Schouwen-Duiveland

Hilde Sprengelmeier

Commissielid Schouwen-Duiveland

Herbert-Jan Hattem

Commissielid Staphorst

Cornelis den Ouden

Commissielid Tholen

Aart de Waal

Commissieild Tholen

Hendrik-Jan Romkes

Voorzitter Urk

Gerrit-Jan Baarssen

Commissielid Urk

Aliene Gnodde

Commissielid Urk

Emma Post

Commissielid Urk

Hermien Valkenburg

Commissielid Vallei & Rijn

Chiel Overbeeke

Commissielid Walcheren

Eugene Harthoorn

Commissielid Walcheren

Ellen van Rossum

Commissielid Werkendam

Albert-Jan Waaijenberg

Commissielid Zaltbommel

Marylene Paul

Commissielid Zuidplas

Jaap Driessen

Commissielid Zwartewaterland

Wybe Beelen

Commissielid Zwartewaterland
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Jan Beens

Commissielid Zwartewaterland

Hans Opschoor

Commissielid Zwartewaterland

Peter van Dalfsen

Commissielid Zwartewaterland

Harmen Gouman

Commissielid Zwartewaterland

Coen Hakvoort

Commissielid Zwartewaterland

Totaal aantal aangenomen vrijwilligers bij SGPJ in 2017: 79 vrijwilligers
Afgetreden vrijwilligers
De volgende vrijwilligers hebben in 2017 een functie bij SGP-jongeren
beëindigd:
Pieter Schreuder

Bestuurslid Communicatie

Hendrina van de Pol -Spanjer

Commissielid KLIK

Paul van der Have

Commissielid Ledenwerving

Saraï Heijboer

Commissielid Ledenwerving

Aart Jongejan

Commissielid Ledenwerving

Daniël Verheij

Commissielid Relaties

Theo van Slightenhorst

Commissielid Relaties

Hugo van Winkelen

Commissielid Relaties

Ardjan Boersma

Commissielid Internationaal

Jan-Willem Proos

Commissielid Internationaal

Joris Vroegindeweij

Commissielid Binnenland

Gert-Jan van Leeuwen

Commissielid DOL

Gerard Wijland

Commissielid DOL

Gerko Wassink

Commissielid DOL

Marc Valk

Commissielid DOL

Rick Moeliker

Voorzitter Onderwijs
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Nelske Baan

Commissielid Onderwijs

Annelies Bax

Commissielid Onderwijs

Jolinde Blaak

Commissielid Onderwijs

Bettine van Ooijen

Commissielid Onderwijs

Matthijs Slieker

Commissielid Onderwijs

Hans Beens

Commissielid SEZ

Nelique Meeuwse

Commissielid Zorg

Kees Vreeken

Lid Adviescommissie

Auke Dijkstra

Commissielid Barneveld & Adviescommissie

Jesse Pladdet

Commissielid Barneveld

Martijn Bongiovanni

Voorzitter Capelle-Krimpen

Gerard Vis

Voorzitter Ede

Laurens van der Staaij

Commissielid Elburg-Oldebroek

Herman Mulder

Voorzitter Kampen

René van Leeuwen

Commissielid Nunspeet

Geneva Ouwendijk

Commissielid Nunspeet

Kees van den Berge

Commissielid Reimerswaal

Geert Jan Gerritsen

Commissielid Rijssen

Anne-Marie Kamphuis

Commissielid Rijssen

Laurens Sprakel

Commissielid Rijssen

Jan Nuijt

Commissielid Schouwen-Duiveland

Marije den Ouden

Commissielid Schouwen-Duiveland

Bart-Jan Plaisier

Voorzitter Staphorst

Dirk Compagner

Commissielid Staphorst

Kees Knulst

Commissielid Tholen

Berthijs van Steenselen

Commissielid Urk

Jannes van Slooten

Commissielid Urk

Bart de Baat

Commissielid Vallei & Rijn
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Anneke Paans

Commissielid Werkendam

Sieneke Verhoeks

Commissielid Zaltbommel

Rianne Bloos

Commissielid Zaltbommel

Jacques Heijboer

Commissielid Zuidplas

Peter van Dalfsen

Commissielid Zwartewaterland

Harmen Gouman

Commissielid Zwartewaterland

Coen Hakvoort

Commissielid Zwartewaterland

Totaal aantal vrijwilligers die in 2017 hun functie(s) binnen SGPJ hebben
beëindigd: 51 vrijwilligers

Overzicht ledenaantallen SGP-jongeren
Datum

InContact

KLIK

5-euro leden

Totaal

Waarvan subsidiabel

31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015

3.512
3.673
3.819
4 .037

3.034
2.64 1
2.167
2.088

4 00
332
270
229

6.946
6.646
6.256
6.354

3.363
3.572
3.155
3.712

31-12-2016

4 .300

2855

191

7346

33381

31-12-2017

4 195

2889

132

7216

3302
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Financieel jaarverslag vereniging SGP-jongeren
Hierbij vindt u het rapport betreffende de jaarrekening over het jaar 2017 van
de vereniging SGP-jongeren, statutair gevestigd te Rotterdam.
Achtereenvolgens zijn in dit rapport de volgende stukken opgenomen.
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-

Toelichting op de jaarcijfers 2017

-

Balans per 31 december 2017

-

Staat van Baten en Lasten 2017

-

Grondslagen

-

Specificatie van de Balans

-

Specificatie van de Staat van Baten en Lasten 2017

-

Controleverklaring

-

Bijlagen:
o

Specificatie van Staat van Baten en Lasten 2017 per commissie

o

Begroting 2018

o

Begroting 2018 per commissie
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Toelichting op de jaarcijfers
Algemeen
Statutaire doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de vereniging tot doel het bevorderen van de studie
der politieke en maatschappelijke vraagstukken in nationaal en internationaal verband, daarbij
uitgaande van de beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij.
SGP-jongeren is feitelijk en statutair gevestigd op Dinkel 7, 3068 HB te Rotterdam, en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 40348001.
Bestuur
Op 31 december 2017 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen:
Bestuur:
Willem Pos, voorzitter
Erik-Jan Vinke, vicevoorzitter
Josefien Verschuure, secretaris
Robbert Verleun, penningmeester
Hans van 't Land, voorzitter politiek
Maarten van Nieuw Amerongen, secretaris politiek
Dirk van Horssen, bestuurslid communicatie
Willem Jan Verdoes, bestuurslid leden & relaties
Bert van Roekel, bestuurslid organisatie
Uitkomsten 2017
Het resultaat van 2017 is verbeterd ten opzichte van 2016. Na een financieel zwaar jaar in 2016 is 2017 een stap
in de goede richting. De inkomsten van advertenties zijn weer toegenomen en als bestuur zijn we hard bezig
om de stijgende lijn in 2018 voort te zetten.
De ontvangen contributies zijn ten opzichte van vorig jaar iets afgenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van
wanbetalers. In 2018 willen we hier als bestuur weer extra aandacht aanbesteden.
Het grootste gedeelte van het positieve resultaat is afkomstig van de lokale commissies.
In 2017 is er met het Beatrixtheather afgesproken dat SGP-jongeren kostenloos gebruik mag maken van
het Beatrixtheather. Dit is naar aanleiding van de jongerendag die in 2016 op het laatste moment verplaats
moest worden. Hiermee is de claim afgehandeld waar in de toelichting bij de 2016 jaarrekening stond.
De compensatie van het beatrixtheater is verwerkt in de jaarrekening 2017 als bate en is dus een eenmalige
post waardoor het resultaat van 2017 uitkomt op ruim € 27.000
Ledenaantallen en subsidie
De subsidiemiddelen zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal betalende leden in de leeftijd tot
en met 27 jaar. De subsidiabele leden waren in 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 3.339, 3.407en 3.302.
Giften
Gedurende het boekjaar 2017 zijn er geen giften ontvangen groter dan € 4.500,- en ook geen anonieme
giften groter dan € 1.000,-.

Begroting 2018
In de begroting 2018 is qua activiteiten en de uitgaven daarvan de lijn van de afgelopen jaren doorgezet. Tijdens
de Tweede Kamerverzieningen is er veel veranderd in het Nederlandse politieke landschap. Door de opkomst van
nieuwe politieke partijen moet de subsidie ook onder meer partijen worden verdeeld. Dit is toch een redelijke
aanslag op onze financiën. Daarnaast gaat per 25 mei 2018 de Europese Richtlijn AVG in. Ook dit gaat gevolgen
hebben voor onze organisatie. Als bestuur zijn we nu hard bezig om onze organsatie klaar te stomen voor
de toekomst in financieel en organisatorisch opzicht.
Rotterdam, februari 2018
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Schulden
Gedurende het boekjaar 2017 zijn er geen schulden aangegaan groter dan € 25.000,-.

financieel jaarverslag
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JAARREKENING 2017
EN
BEGROTING 2018
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SGP-jongeren
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
in euro's, na resultaatbestemming
31 dec 2017

31 dec 2016

714

0

Vorderingen
Compensatie jongerendag 2016
Nog te ontvangen subsidie Binnenlandse Zaken
Overige vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant SGP
Rekening-courant WI

17.000
21.729
7.962
32.400
0

0
22.137
5.603
9.100
0

Liquide middelen

54.482

47.944

134.287

84.783

8.977
54.866
27.624
91.467

8.977
37.853
17.534
64.364

Voorzieningen
Voorzieningen grootschalige activiteiten

17.000

0

Kortlopende schulden
Rekening-courant WI
Overige schulden en overlopende passiva

1.812
24.007

1.812
18.608

134.287

84.783

ACTIVA
Inventaris en automatisering

PASSIVA
Kapitaal
Bestemmingsreserve activiteiten
Bestemmingsreserve lokale commissies
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SGP-jongeren
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
in euro's

Totaal
Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Contributies en Lidmaatschappen
Giften/collecten
Abonnementen
Advertenties
Verkoop PR-materiaal/Spons./Boeken ed
Standverhuur/overige opbrengsten
Subsidie Binnenlandse zaken
Bijdrage SGP
Lokale Commissies

28.000
5.600
15.900
14.500
2.500
1.750
110.600
5.000
9.500

Compensatie jongerendag 2016
TOTAAL BATEN

30.306
8.201
14.894
10.322
2.063
76
114.222
5.000
34.664

32.824
16.894
15.747
4.585
164
748
115.598
750
27.907

17.000
193.350

236.747

215.217

60.811
0
4.100
29.500
90.930
8.500

65.850
0
3.815
18.911
96.494
24.574

62.498
0
8.249
27.016
132.930
23.730

193.841

209.644

254.422

SALDO

-491

27.103

-39.205

Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve activiteiten
Bestemmingsreserve lokale commissies

-491

17.013
10.090
27.103

-39.205

LASTEN

Totaal Personeel
Totaal Afschrijvingskosten
Totaal Kantoorkosten
Totaal Algemeen
Totaal Publiciteit
Totaal Lokale Commissies
TOTAAL LASTEN

-491

-39.205
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene waardering
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Verbonden partijen
Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen
op een andere partij dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële
beleid van de andere partij.
De volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon:
- Staatkundige Gereformeerde Partij

Lokale commissies
De plaatselijke verenigingen die zijn omgevormd tot commissies zijn nu niet-zelfstandig onderdeel
van de SGP-Jongeren. De financiële gegevens van de commissies zijn opgenomen in deze jaarrekening.
Het beginsaldo is als rechtstreekse vermogensmutatie verwerkt.

Waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met
een lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een
eventuele restwaarde.
De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt:
Inventaris en automatisering
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De vordering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gebaseerd op de voorlopige subsidievaststelling over het boekjaar minus het ontvangen voorschot.
Voorziening Jongerendag
De voorziening Jongerendag is opgenomen ten behoeve van de jongerendag die één keer in de
twee jaar georganiseerd wordt om zo de kosten over twee jaren te verspreiden.
Bestemmingsreserve activiteiten
De bestemmingsreserve activiteiten betreft met name een reserve om in de toekomst activiteiten
te kunnen blijven uitvoeren als door (externe) omstandigheden de financiering ervan in het
betreffende jaar niet toereikend is.
Bestemmingsreserve lokale commissies
De bestemmingsreserve lokale commissies is een bestemmingsreserve die is gevormd voor
de toekomstige directe kosten van de afdelingen. De hoogte van de bestemmingsreserve is gelijk aan
de hoogte van de liquiditeiten van de lokale commissies.
Resultaatbepaling
Contributies
De contributies betreffen de gefactureerde en ontvangen contributies aan de leden van de SGP-jongeren.
Abonnementen
De abonnementen betreffen de gefactureerde en ontvangen abonnementsgelden voor de abonnees
van In Contact en KLIK. Doorgaans gaat het daarbij om personen die 28 jaar en ouder zijn.
Subsidies
Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De opbrengst bestaat uit de voorlopig vastgestelde subsidie over het boekjaar
en het verschil tussen de definitieve en voorlopige subsidievaststelling over het vorige boekjaar.
Advertentiewerving en Sponsoring
Dit betreft de opbrengsten uit hoofde van sponsoring van de activiteiten door middel van een
eenmalige bijdrage of door middel van advertenties.
Giften
De giften betreffen de in het boekjaar ontvangen giften en overbetalingen.
Opbrengsten lokale commissies
De opbrengsten comissies betreffen door de comissies in het boekjaar ontvangen giften,
overbetalingen, sponsoring, rente etc.
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SGP-jongeren
SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's
31 dec 2017

31 dec 2016

10.378
-10.378
0

10.378
-10.378
0

714
0
0
0
714

0
0
0
0
0

11.092
-10.378

10.378
-10.378

714

0

108.644
86.915

110.685
88.548

21.729

22.137

980
145
3.900
1.350
1.587

854
145
1.672
1.350
1.582

7.962

5.603

ACTIVA
Inventaris en automatisering
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per begin boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvestering
Afschrijvingen
Totaal
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per einde boekjaar

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Subsidie boekjaar
Ontvangen voorschot
Nog te ontvangen

Overige vorderingen en overlopende activa
Contributies
Abonnementen
Advertenties
Portidepot
Diversen
Totaal overige activa
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SGP-jongeren
SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's
31 dec 2017

31 dec 2016

9.100
-91.330
-82.230
27.714
86.915
0

24.398
-130.204
-105.806
26.358
88.548
0

32.400

9.100

Kapitaal
Stand per begin boekjaar
Mutatie

8.977
0

8.977
0

Stand per einde boekjaar

8.977

8.977

37.853
17.013

81.235
-43.382

54.866

37.853

17.534
10.090

0
13.356
4.177

27.624

17.534

17.000

0

Totaal voorziening

17.000

0

Het verloop van de voorziening jongerendag is als volgt
Stand per 1 januari
Bij: Dotatie ten laste van commissie Activiteiten
Af: zaal en sprekers
Af: PR
Af: meer uitgegeven dan begroot
Af: overig
Stand per 31 december

0
17.000
0
0
0
0
17.000

17.000
61.584
37.709
21.467
16.573
2.835
0

ACTIVA
Rekening-courant SGP
Saldo aanvang boekjaar
Mutaties ten laste van rekening-courant
Afrekening subsidie 2016 resp. 2015
Subsidie 2017 resp. 2016
Bijdrage SGP
Saldo ultimo boekjaar

PASSIVA

Bestemmingsreserve activiteiten
Stand per begin boekjaar
Resultaatbestemming
Stand per einde boekjaar
Bestemmingsreserve lokale commissies
Stand per begin boekjaar
Vorming lokale commissies
Resultaatbestemming
Stand per einde boekjaar
Voorziening grootschalige activiteiten
Jongerendag
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SGP-jongeren
SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's
31 dec 2017

31 dec 2016

1.202
1.461
8.231
0
0
2.300
0
0
10.811

1.021
1.408
2.675
0
0
4.120
459
0
8.921

24.004

18.604

PASSIVA
Overige schulden en overlopende passiva
Loonheffing / sociale lasten / pensioenpremies
Vakantietoeslag
Saldo overuren
Bestuurs- en commissiekosten en bijeenkomsten
Kosten brochures en periodieken
Accountant
Advertenties
Startsubsidie
Diversen
Totaal overige passiva

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichten en regelingen
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie
in euro's

Totaal

Begroting
2017
BATEN
Contributies
Lidmaatschappen

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

27.000
1.000
28.000

29.166
1.140
30.306

29.866
1.540
31.406

Giften/collecten

5.600

8.201

18.312

Abonnementen

15.900

14.894

15.747

Advertenties

14.500

10.322

4.585

Verkoop PR-materiaal
Boeken, brochures en lesbrieven
Sponsoring

500
0
2.000
2.500

60
683
1.320
2.063

64
0
100
164

Standverhuur
Overige opbrengsten

0
1.750
1.750

0
76
76

0
748
748

110.600
0
110.600

108.644
5.578
114.222

110.685
4.914
115.598

Bijdrage SGP

5.000

5.000

750

Lokale commissies

9.500

34.664

27.907

Subsidie Binnenlandse zaken
Afrekening BZA vorig boekjaar

Compensatie jongerendag 2016

17.000
193.350

236.747

215.217

LASTEN
Personeel
Salaris
Salarisadministratie
Vrijwilligers
Overige personeelskosten
Pool SGP-bureau

38.250
250
750
2.000
19.561

47.748
258
0
4.695
13.149

37.532
282
0
4.907
19.776

Totaal Personeel

60.811

65.850

62.498

TOTAAL BATEN

Het gemiddeld aantal fte is in 2017: 0,8
(2016: 0,8)
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Begroting
2017
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten automatisering
Doorbelaste afschrijvingskosten

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totaal Afschrijvingskosten
Kantoorkosten
Papier en enveloppen
Drukwerk
Betalingsverkeer
Overige kantoorkosten

0

0

0

500
1.500
2.000
100

0
1.613
1.711
492

3.261
2.495
2.405
87

Totaal Kantoorkosten

4.100

3.815

8.249

Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten
Advertentiekosten
Frankeer- en portikosten
Accountantskosten
Doorbelaste alg. kosten (telecomm.)

4.250
18.750
1.000
2.500
3.000
0

1.232
11.369
23
1.886
4.402
0

1.167
17.501
1.425
2.837
4.086
0

Totaal Algemeen

29.500

18.911

27.016

Publiciteit
Bijeenkomsten
Druk-, opmaak-, verzendkosten e.d.
Promotiemateriaal /-activiteiten
Startsubs. en bijdr. aan commissies
Info via De Banier
Verkiezingscampagne TK

37.880
38.800
8.250
1.000
0
5.000

27.441
41.516
12.272
10.266
0
5.000

60.482
39.314
23.421
9.713
0
0

Totaal Publiciteit

90.930

96.494

132.930

8.500

24.574

23.730

193.841

209.644

254.422

SALDO

-491

27.103

-39.205

Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve activiteiten
Bestemmingsreserve lokale commissies

-491

17.013
10.090
27.103

-39.205

Totaal Lokale commissies

TOTAAL LASTEN

-491

118 | sgp»jongeren

-39.205

financieel jaarverslag

jaarverslag 2017 | 119

financieel jaarverslag

120 | sgp»jongeren

financieel jaarverslag

jaarverslag 2017 | 121

financieel jaarverslag

SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie
in euro's

Totaal
Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Commissie Algemeen
Commissie In Contact
Commissie KLIK
Politiek Bestuur
Commissie Communicatie
Commissie Leden&Relaties
Commissie Organisatie
Lokale Commissies
TOTAAL BATEN

1.500
59.500
5.250
0
500
0
0
9.500
76.250

1.253
59.532
3.697
0
60
0
1.320
34.664
100.526

1.331
55.503
4.043
0
64
-1.418
11.438
27.907
98.868

LASTEN
Personeel
Commissie Algemeen

60.811

65.850

62.497

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen

0

0

0

Huisvesting
Commissie Algemeen

0

0

0

Kantoorkosten
Commissie Algemeen

4.100

3.765

8.249

Algemeen kosten
Commissie Algemeen
Commissie In Contact
Commissie KLIK
Politiek Bestuur
Commissie Communicatie
Commissie Verenigingen
Commissie Activiteiten
Lokale Commissies
Totaal Algemene kosten

17.650
1.400
1.400
3.500
1.150
1.400
3.000
8.500
38.000

11.995
860
329
3.259
467
904
1.096
24.574
43.485

18.646
986
304
3.051
229
1.323
2.475
23.730
50.746

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen
Commissie In Contact
Commissie KLIK
Politiek Bestuur
Commissie Communicatie
Commissie Leden & Relaties
Commissie Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten

5.750
30.200
8.600
380
3.500
5.500
34.000
87.930

5.000
31.667
9.849
0
5.237
7.909
36.832
96.494

822
29.864
9.450
4.772
10.432
11.946
65.644
132.930

190.841

209.644

254.423

-114.591

-109.118

-155.556

110.600
0
0
5.000
0
0
0
0

108.644
5.578

0
17.000

110.685
4.914
750
0
0
0
0
0

Resteert

1.009

27.103

-39.208

Reserve

-1.009

-27.103

39.208

0

0

0

TOTAAL LASTEN
SALDO
Subsidie Binnenlandse zaken
Afrekening BZA vorig boekjaar
Bijdrage SGP (eenmalig)
Bijdrage SGP (campagne)
Bijdrage SGP voor de jongerendag
Bijdrage SGP
Terugbetaling reserve bij de SGP
Compensatie jongerendag 2016

Saldo
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie
in euro's
Begroting
2017
BATEN
Vijfjesleden (€ 1,50 p.p. VLSJ)
0
Vijfjesleden oninbaar
0
Giften / collecten
500
Sponsoring
500
Opbrengst jubileumboek
500
Afroming kapitaal VLSJ
0
Rente / overige baten
0

Algemeen
Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

0
0
76

925
-180
402
100
0
0
84

1.500

1.253

1.331

38.250
250
750
2.000
19.561
60.811

47.748
258
0
4.695
13.149
65.850

37.532
282
0
4.907
19.776
62.497

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten automatisering
Doorbelaste afschrijvingskosten
Totaal Afschrijvingskosten

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Huisvesting
Huur
Servicekosten
Zakelijke lasten
Kantine
Totaal Huisvesting

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500
1.500
2.000
100
0
4.100

0
1.613
1.711
442
0
3.765

3.261
2.495
2.405
87
0
8.249

650
500
10.000
1.000
2.500
3.000
0
0
17.650

49
0
5.636
23
1.886
4.402
0
0
11.995

117
0
10.181
1.425
2.837
4.086
0
0
18.647

750
0
5.000
5.750

0
0
5.000
5.000

469
353
0
822

88.311

86.610

90.216

-86.811

-85.357

-88.885

TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeel
Salaris
Salarisadministratie
Vrijwilligers
Overige personeelskosten
Pool SGP-bureau
Totaal Personeel

Kantoorkosten
Papier en enveloppen
Drukwerk
Betalingsverkeer
Overige kantoorkosten
Doorbelaste kantoorkosten
Totaal Kantoorkosten
Algemeen
Vergaderkosten
Algemene Ledenvergadering
Bestuurskosten
Advertentiekosten
Frankeer- en portikosten
Accountantskosten
Overige algemene kosten
Doorbelaste algemene kosten (telecomm.)
Totaal Algemeen
Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining
Bijeenkomsten
Verkiezingscampagne TK
Totaal Uitvoeringskosten
TOTAAL LASTEN
SALDO

672
-90
595
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie

Commissie In Contact

Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Contributies
Contributies oninbaar
Giften
Abonnementen
Abonnementen oninbaar
Advertenties
Verkoop losse nummers

27.000
0
5.000
15.500
0
12.000
0

34.123
-5.540
6.033
15.475
-881
10.322
0

34.011
-3.472
4.963
16.160
-744
4.585
0

TOTAAL BATEN

59.500

59.532

55.504

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

400
1.000

123
737

117
870

Totaal Algemeen

1.400

860

986

Uitvoeringskosten
Drukkosten
Opmaakkosten
Fotokosten
Verzendkosten
Doorbel. IC 2 naar andere cies
Overige kosten

19.000
250
700
10.000
0
250

18.583
363
470
12.251
0
0

18.626
275
700
9.742
0
522

Totaal Uitvoeringskosten

30.200

31.667

29.865

TOTAAL LASTEN

31.600

32.527

30.851

SALDO

27.900

27.005

24.653
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie

Commissie KLIK

Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar
Abonnementen
Abonnementen oninbaar
Advertenties
Giften
Gastlessen
Inkomsten lesbrieven

1.000
0
400
0
2.500
100
1.250
0

1.915
-775
380
-80
0
1.574
683
0

2.215
-675
410
-80
0
1.509
664
0

TOTAAL BATEN

5.250

3.697

4.043

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

400
1.000

123
206

117
188

Totaal Algemeen

1.400

329

304

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten
Opmaakkosten
Fotokosten
Verzendkosten

5.000
0
100
3.500

5.871
0
0
3.978

5.969
0
0
3.481

Overige kosten

0

0

0

Lesbrief:
Drukkosten
Opmaakkosten
Gastlessen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8.600

9.849

9.450

TOTAAL LASTEN

10.000

10.178

9.754

SALDO

-4.750

-6.482

-5.711

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

Politiek Bestuur

Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Schetsen en manifesten
Israëlnota
Overige opbrengsten

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAAL BATEN

0

0

0

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

1.000
2.500

493
2.766

467
2.585

Totaal Algemeen

3.500

3.259

3.051

Uitvoeringskosten
Summerschool
Algemene PB-activiteiten
Bijdrage activiteiten
Drukkosten
Israëlnota
Info via De Banier

0
250
130
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
4.542
230
0
0
0

Totaal Uitvoeringskosten

380

0

4.772

3.880

3.259

7.824

-3.880

-3.259

-7.824

TOTAAL LASTEN
SALDO
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie

Commissie Communicatie

Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Verkoop promotiemateriaal

500

60

64

TOTAAL BATEN

500

60

64

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

400
750

197
270

117
112

1.150

467

229

Advertentiekosten
Promotiemateriaal
Kosten ledenwerving
Kosten website

0
2.000
0
1.500

0
2.940
0
2.297

0
4.893
0
5.538

Totaal Uitvoeringskosten

3.500

5.237

10.432

TOTAAL LASTEN

4.650

5.705

10.660

-4.150

-5.645

-10.596

Totaal Algemeen
Uitvoeringskosten

SALDO
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie

Commissie Leden & Relaties

Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Bijdrage relaties
Bijdragen verenigingen

0
0

0
0

0
-1.418

TOTAAL BATEN

0

0

-1.418

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

400
1.000

123
781

117
1.207

Totaal Algemeen

1.400

904

1.323

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (o.a. witte vlekken)
Kadercursus
SGP-j Café
Bijdragen activiteiten
PR door Studieverenigingen
Overige ledenwerfactiviteiten
Stand Wegwijs
Stand Familiedagen
Promotiemateriaal
Beloning standbemanning
Startsubsidie / aanbrengen leden

0
0
0
0
0
0
0
1.000
3.500
0
1.000

0
0
0
0
0
2.615
0
3.317
103
0
1.875

0
0
1.369
148
0
2.287
4.957
726
247

Totaal Uitvoeringskosten

5.500

7.909

11.946

TOTAAL LASTEN

6.900

8.814

13.269

-6.900

-8.814

-14.687

SALDO
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie

Commissie Organisatie

Begroting
2017

Uitkomst
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Giften/collecten (m.n. collectes)
Bijdrage verenigingen
Sponsoring
Standverhuur

0
0
0
0

0
1.320
0

11.438
0
0
0

TOTAAL BATEN

0

1.320

11.438

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

500
2.500

123
973

117
2.359

Totaal Algemeen

3.000

1.096

2.475

0
1.000
1.000
6.000
0
500
8.500
0

0
482
997
6.958
2.004
0
8.391
1.000

0
1.387
1.059
10.687

17.000

17.000

45.011

Totaal Uitvoeringskosten

34.000

36.832

65.644

TOTAAL LASTEN

37.000

37.928

68.119

-37.000

-36.608

-56.682

Uitvoeringskosten
Jongerenavonden
Trainingskosten
PJO-event
Congressen
SGPJ-café
Heidesessie
Bijdrage lokale commissies
Overige kosten
Organisatie Jongerendag
Dotatie voorziening

SALDO

0
7.500
0
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie

Commissie Leden & Relaties

Begroting
2017
BATEN
Bijdrage relaties
Bijdragen verenigingen
TOTAAL BATEN

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten
Totaal Algemeen
Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (o.a. witte vlekken)
Kadercursus
SGP-j Café
Bijdragen activiteiten
PR door Studieverenigingen
Overige ledenwerfactiviteiten
Stand Wegwijs
Stand Familiedagen
Promotiemateriaal
Beloning standbemanning
Startsubsidie / aanbrengen leden
Totaal Uitvoeringskosten

TOTAAL LASTEN
SALDO

Uitkomst
2017
0
0
0

400
1.000
1.400

0
0
0
0
0
0
0
1.000
3.500
0
1.000
5.500

Uitkomst
2016
0
0
0

123
781
904

0
0
0
0
0
2.615
0
3.317
103
0
1.875
7.909

0
-1.418
-1.418

117
1.207
1.323

0
0
1.369
148
0
2.287
4.957
726
247
2.213
11.946

6.900

8.814

13.269

-6.900

-8.814

-14.687

BEGROTING 2018
1500
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begroting 2018
in euro's
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Commissie Algemeen
Commissie IN » Contact
Commissie KLIK
Politiek Bestuur
Commissie Communicatie
Commissie Leden&Relaties
Commissie Organisatie
Lokale Commissies

1.750
63.000
6.250
0
12.000
0
0
9.500

750
42.943
1.141
0
60
0
0
9.266

1.500
59.500
5.250
0
500
0
1.500
9.500

1.331
55.504
4.043
0
64
-1.418
11.438
27.907

TOTAAL BATEN

92.500

54.159

77.750

98.868

LASTEN
Personeel
Commissie Algemeen

62.060

27.411

60.811

62.498

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen

750

0

0

0

Huisvesting
Commissie Algemeen

0

0

0

0

Kantoorkosten
Commissie Algemeen

4.400

2.211

4.100

8.249

Algemeen kosten
Commissie Algemeen
Commissie IN » Contact
Commissie KLIK
Politiek Bestuur
Commissie Communicatie
Commissie Leden&Relaties
Commissie Organisatie
Lokale Commissies
Totaal Algemene kosten

25.800
1.000
300
3.750
400
1.000
1.250
9.500
43.000

4.261
470
57
1.860
141
455
394
9.266
16.906

17.650
1.400
1.400
3.500
1.150
1.400
3.000
8.500
38.000

18.647
986
304
3.051
229
1.323
2.475
23.730
50.746

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen
Commissie IN » Contact
Commissie KLIK
Politiek Bestuur
Commissie Communicatie
Commissie Leden&Relaties
Commissie Organisatie
Totaal Uitvoeringskosten

0
34.000
9.600
130
5.000
5.400
33.000
87.130

5.000
15.288
2.844
0
4.047
3.345
19.318
49.842

5.750
30.200
8.600
380
3.500
5.500
37.000
90.930

822
29.865
9.450
4.772
10.431
11.946
65.644
132.930

197.340

96.370

193.841

254.422

-104.840

-42.211

-116.091

-155.552

98.500
0
7.500
0
0
0
0

55.300
0
0
5.000
0
0
0

110.600
0
0
5.000
0
0
0

110.685
4.914
750
0
0
0
0

1.160

18.089

-491

-39.204

TOTAAL LASTEN
SALDO
Subsidie Binnenlandse zaken
Afrekening BZA vorige boekjaren
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar)
Bijdrage SGP (campagne)
Bijdrage SGP voor de jongerendag
Bijdrage SGP
Mutatie reserve bij SGP
Saldo
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Begroting 2018
in euro's

Algemeen
Begroting
2018

BATEN
Vijfjesleden (€ 1,50 pp VLSJ-lid)
Vijfjesleden oninbaar
Giften / collecten
Sponsoring
Rente / overige baten
Afroming kapitaal VLSJ
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeel
Salaris
Salarisadministratie
Vrijwilligers
Overige personeelskosten
Pool SGP-bureau
Totaal Personeel
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten automatisering
Doorbelaste afschrijvingskosten
Totaal afschrijvingskosten
Huisvesting
Huisvestingskosten
Totaal Huisvesting
Kantoorkosten
Papier en enveloppen
Drukwerk
Betalingsverkeer
Overige kantoorkosten
Doorbelaste kantoorkosten
Totaal Kantoorkosten
Algemeen
Vergaderkosten
Algemene Ledenvergadering
Bestuurs- en commissiekosten
Advertentiekosten
Frankeer- en portikosten
Accountantskosten
Jubileumkosten
Totaal Algemeen
Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining
Verkiezingscampagne TK
Totaal Uitvoeringskosten
TOTAAL LASTEN
SALDO
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Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

0
0
500
350
900
0

0
0
520
0
230
0

0
0
500
500
500
0

925
-180
402
100
84
0

1.750

750

1.500

1.331

39.310
250
0
2.500
20.000
62.060

23.134
181
0
1.458
2.637
27.411

38.250
250
750
2.000
19.561
60.811

37.532
282
0
4.907
19.776
62.498

750
0
0
750

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

500
1.700
2.100
100
0
4.400

0
1.294
917
0
0
2.211

500
1.500
2.000
100
0
4.100

3.261
2.495
2.405
87
0
8.249

0
0
8.000
500
2.300
3.000
12.000
25.800

37
0
3.093
23
1.103
6
0
4.261

650
500
10.000
1.000
2.500
3.000
0
17.650

117
0
10.181
1.425
2.837
4.086
0
18.647

0
0
0

0
5.000
5.000

750
5.000
5.750

822

93.010

38.883

88.311

90.215

-91.260

-38.134

-86.811

-88.884

822
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Begroting 2018
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Commissie IN Contact
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Contributies
Contributies oninbaar
Giften
Abonnementen
Abonnementen oninbaar
Advertenties
Verkoop losse nummers

30.000
0
5.000
16.000
0
12.000
0

24.730
0
2.900
12.949
0
2.365
0

27.000
0
5.000
15.500
0
12.000
0

34.011
-3.472
4.963
16.160
-744
4.585
0

TOTAAL BATEN

63.000

42.943

59.500

55.504

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

0
1.000

37
434

400
1.000

117
870

Totaal Algemeen

1.000

470

1.400

986

Uitvoeringskosten
Drukkosten
Opmaakkosten
Fotokosten
Verzendkosten
Doorbel. IC 2 naar andere cies
Overige kosten

19.000
2.800
700
11.000
0
500

9.441
80
130
5.637
0
0

19.000
250
700
10.000
0
250

18.626
275
700
9.742
0
522

Totaal Uitvoeringskosten

34.000

15.288

30.200

29.865

TOTAAL LASTEN

35.000

15.759

31.600

30.851

SALDO

28.000

27.184

27.900

24.653

jaarverslag 2017 | 133

financieel jaarverslag

SGP » jongeren
Begroting 2018
in euro's

Commissie KLIK
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar
Abonnementen
Abonnementen oninbaar
Advertenties
Giften
Gastlessen
Inkomsten lesbrieven

1.500
0
300
0
3.000
700
750
0

730
0
280
0
0
131
0
0

1.000
0
400
0
2.500
100
1.250
0

2.215
-675
410
-80
0
1.509
664
0

TOTAAL BATEN

6.250

1.141

5.250

4.043

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

0
300

37
21

400
1.000

117
188

Totaal Algemeen

300

57

1.400

304

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten
Opmaakkosten
Fotokosten
Verzendkosten

6.000
0
0
3.600

1.863
0
0
980

5.000
0
100
3.500

5.969
0
0
3.481

Overige kosten

0

0

0

0

Lesbrief:
Drukkosten
Opmaakkosten
Gastlessen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totaal uitvoeringskosten

9.600

2.844

8.600

9.450

TOTAAL LASTEN

9.900

2.901

10.000

9.754

-3.650

-1.761

-4.750

-5.711

SALDO
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in euro's

Politiek Bestuur
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Schetsen

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

0

0

0

0

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

0
3.750

146
1.714

1.000
2.500

467
2.585

Totaal Algemeen

3.750

1.860

3.500

3.051

Uitvoeringskosten
Algemene PB-activiteiten
Lidmaatschappen
Drukkosten
Info via De Banier

0
130
0
0

0
0
0
0

250
130
0
0

4.542
230
0
0

Totaal uitvoeringskosten

130

0

380

4.772

3.880

1.860

3.880

7.824

-3.880

-1.860

-3.880

-7.824

TOTAAL LASTEN

SALDO
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Begroting 2018
in euro's

Commissie Communicatie
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Verkoop promotiemateriaal

12.000

60

500

64

TOTAAL BATEN

12.000

60

500

64

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

0
400

37
104

400
750

117
112

Totaal Algemeen

400

141

1.150

229

Advertentiekosten
Promotiemateriaal
Kosten ledenwerving
Kosten website

0
3.500
0
1.500

0
2.940
0
1.107

0
2.000
0
1.500

0
4.893
0
5.538

Totaal Uitvoeringskosten

5.000

4.047

3.500

10.431

TOTAAL LASTEN

5.400

4.188

4.650

10.660

SALDO

6.600

-4.128

-4.150

-10.596

Uitvoeringskosten
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Begroting 2018
in euro's

Commissie Leden & Relaties
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Bijdrage relaties
Bijdragen verenigingen

0
0

0

0
0

0
-1.418

TOTAAL BATEN

0

0

0

-1.418

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

0
1.000

37
419

400
1.000

117
1.207

Totaal Algemeen

1.000

455

1.400

1.323

0
0

0
0
0
1.000
3.500
0
1.000

1.369
148
0
4.957
726
2.287
247
2.213

Uitvoeringskosten
SGP-j Café
Bijdragen aan activiteiten
Organisatie beurzen
Stand Wegwijs
Stand Familiedagen
Overige ledenwerfactiviteiten
Promotiemateriaal
Startsubsidie / aanbrengen leden

0
1.000
3.400
0
1.000

0
0
0
0
1.245
1.225
0
875

Totaal Uitvoeringskosten

5.400

3.345

5.500

11.946

TOTAAL LASTEN

6.400

3.800

6.900

13.269

-6.400

-3.800

-6.900

-14.687

SALDO
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Commissie Organisatie
Begroting
2018

Werkelijk
t/m 30-06-17

Begroting
2017

Uitkomst
2016

BATEN
Giften / collecten (m.n. collectes)
Bijdrage verenigingen
Sponsoring
Standverhuur

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1.500
0

11.438
0

TOTAAL BATEN

0

0

1.500

11.438

LASTEN
Algemeen
Vergaderkosten
Bestuurs- en commissiekosten

0
1.250

37
358

500
2.500

117
2.359

Totaal Algemeen

1.250

394

3.000

2.475

1.500
1.000
1.000
6.000
0
8.500
0
15.000

887
0
1.112
428
0
8.391
0
8.500

3.000
1.000
1.000
6.000
500
8.500
0
17.000

0
1.387
1.059
10.687

Totaal uitvoeringskosten

33.000

19.318

37.000

65.644

TOTAAL LASTEN

34.250

19.712

40.000

68.120

-34.250

-19.712

-38.500

-56.682

0

Uitvoeringskosten
SGP-j Café
Jongerenavonden/Trainingen
PJO-event
Congressen
Heidesessie
Bijdrage lokale commissies
Starterssubsidie
Jongerendag

SALDO
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7.500
45.011
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Nawoord
Aan het eind van dit jaarverslag, wilde ik het eigenlijk samenvatten met de woorden terugkijken
en vooruitblikken. Maar ik realiseerde me dat ik er eigenlijk wat bijvoeglijke naamwoorden moet
toevoegen. Laten we dankbaar terugkijken en vertrouwend vooruitblikken. Vertrouwend – niet op
onszelf, maar op God. Alleen zo kunnen we 2017 uit en 2018 in.
Hoewel ik blij ben dat het eerste jaarverslag wat ik mag en moet schrijven bijna af is, heb ik genoten
van het enthousiasme wat sprak uit alle stukjes die ik binnenkreeg. Ik hoop dat we dat enthousiasme
vast kunnen houden in 2018 en dat we ons ook in 2018 vol goede moed inzetten voor SGP-jongeren.
Laten we dat niet doen in eigen kracht, maar laten we dat doen in het gebed: HEERE, leer mij, leer
ons, Uw weg!
Leiden, januari 2018
Josefien Verschuure
Secretaris SGP-jongeren
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