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Agenda

Agenda ledenvergadering 2019

Datum: 30 maart 2019

Notulist: Rianne Mulder

Locatie: Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

Aanvang: 09.15 uur

1.  Welkom en opening door de voorzitter, Willem Pos

2.  Vaststellen agenda

3.  Mededeling en ingekomen stukken

4.  Vaststellen notulen

 a. Ledenvergadering 24 november 2018 (Bijlage 1*)

 b. Ledenvergadering 11 januari 2019 (Bijlage 2)

5.  Jaarverslag secretaris 2018 (Bijlage 3)

6.  (Toelichting) fi nancieel jaarverslag 2018 (Bijlage 3)

 a. Goedkeuring fi nancieel jaarverslag 2018

 b. Verslag fi nanciële controlecommissie 2018

 c. Benoeming fi nanciële controlecommissie 2019

7.  Statutenwijziging (Bijlage 4)

 a. Wijziging aantal leden dat nodig is voor een statutenwijziging

 b. Wijziging bestuurstermijn

8.  Wijziging huishoudelijk reglement (Bijlage 5)

9.  Behandelen ingediende moties

10.  Verkiezing nieuwe bestuursleden (Bijlage 4)

 a. Benoeming stembureau

 b. Voordracht

    -  Politiek Bestuurslid

 c. Advies adviescommissie

 d. Stemming

11.  Afscheidsspeech voorzitter

12.  Afscheid vertrekkende bestuursleden

13.  Maidenspeech nieuwe voorzitter

14.  Rondvraag **

15.  Sluiting door de voorzitter

*  De genoemde bijlagen zullen geplaatst worden op https://sgpjcongres.nl/agenda-ledenvergadering/

**  Vragen voor de rondvraag kunnen t/m 22 maart worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl.

Datum: 30 maart 2019

Notulist: Rianne Mulder

Locatie: Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

Aanvang: 09.15 uur
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Notulen

Notulen extra ledenvergadering 26-01-18

Datum:  26 januari 2018
Notulen vergadering:  6 februari 2018
Notulist:  Jeanine Heij
Locatie:  Centre Ville, Dordrecht

1. Opening door de voorzitter, Willem Pos
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en leest Psalm 37: 1-11 en opent de vergadering met gebed. Dit is de eerste 
ledenvergadering van het nieuwe jaar. Kernvers uit het Bijbelgedeelte is vers 3: ‘Vertrouw op den Heere, en doe het 
goede…’ Dit is in het kort de opdracht van christelijke politiek.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verkiezing nieuwe bestuursleden
WP stelt Jos van de Breevaart (JvdB) voor als kandidaat voor de bestuursfunctie Organisatie & Relaties. Arie Rijneveld 
(AR) is afwezig vanwege een lokale avond waar hij moest spreken. Hij is de kandidaat voor de bestuursfunctie Leden 
& Lokaal. Josefi en Verschuure (JV) leest het advies van de adviescommissie voor. De adviescommissie is blij met de 
kandidaten, ze hebben allebei een lange ‘staat van dienst’. De adviescommissie heeft vertrouwen in hun goede inbreng 
als bestuurslid.
Ardjan Boersma (AB) heeft een ordevoorstel en vraagt of JvdB zich even kort kan voorstellen en wil vertellen wat hij 
de komende periode gaat doen.
JvdB stelt zich voor. Hij komt uit Scherpenisse, studeert Mechatronica en werkt bij een bedrijf dat actief is in duur-
zame energievoorziening. Hij is actief voor de SGP op Tholen. JvdB staat voor een stabiele SGP-jongeren. Hij staat er 
al, maar wil de organisatie nog steviger maken. Wat betreft Organisatie: stevige activiteiten organiseren voor al onze 
jongeren en zorgen dat er voldoende publiek aanwezig is. Wat betreft Relaties: de inkomsten van sponsoring worden 
steeds belangrijker gezien de afname van de subsidiestroom. Hij wil dit vooral samen met de commissieleden gaan 
doen.
Wenneke de Ruijter en Lianne Ruijtenbeek vormen samen de stemcommissie.

4. Moties partijdag
AJB heeft een motie ingediend over het waarderingsbeleid van de SGP. Hij wil eerst nog een ordevoorstel indienen 
om straks in groepjes uiteen te gaan en even te brainstormen over moties. De beste motie wordt dan ingediend op de 
partijdag. Het ordevoorstel wordt verworpen.

AJB licht de motie toe. Dit jaar bestaat de SGP 100 jaar, dat is een bijzonder moment. Een moment om terug te kijken, 
maar ook om vooruit te kijken. De motie roept op om te kijken naar een waarderingsbeleid, om mensen te eren en te 
waarderen voor wat ze hebben gedaan. Is tegelijkertijd iets vernieuwends, maar ook een terugblik. Er dient dan een 
reglement met waarderingsvormen (erelidmaatschap e.d.) opgesteld te worden.
Er zijn geen vragen over de motie.

Hans van ’t Land (HL) geeft aan dat het bestuur hier positief tegenover staat en de motie wil verdedigen op het par-
tijcongres. Veel andere partijen hebben zoiets. Invulling is nog heel erg vrij.
Matthijs van der Tang (MvdT) vraagt wat dan de criteria zijn. AJB reageert dat hier dan over nagedacht moet worden, 
hij geeft de VVD als voorbeeld. Je kunt verschillende vormen invoeren, bijvoorbeeld erelidmaatschap en lid van ver-
dienste. Niet alleen landelijk, maar ook mensen die lokaal actief zijn geweest. Het is mooi als je ze als partij iets kunt 
geven. AJB roept op om de motie te steunen.
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het stembureau komt met de uitslag van de stemming. Er zijn 29 stembriefjes ingeleverd.
JvdB: 27 voor, 0 tegen, 2 blanco.
AR: 25 voor, 3 tegen, 1 blanco.
De bestuursleden zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. WP feliciteert hen met de benoeming.

Datum:  26 januari 2018
Notulen vergadering:  6 februari 2018
Notulist:  Jeanine Heij
Locatie:  Centre Ville, Dordrecht
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5. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

6. Sluiting
WP sluit de vergadering.
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Notulen jaarvergadering 2018

Datum:  7 april 2018
Notulen vergadering:  27 augustus 2018
Notulist:  Jeanine Heij
Locatie:  Wartburg College, locatie Revius, Rotterdam

1. Opening door de voorzitter, Willem Pos
De voorzitter opent de vergadering en leest uit Spreuken 20: 20-30. Hij gaat daarna voor in gebed. Gezien het the-
ma van dit congres is met name vers 29 uit het Bijbelgedeelte van belang. Er wordt een mooie tegenstelling tussen 
jongelingen en ouden geschetst. Jongeren staan in de kracht van het leven. ‘Grijsheid is der ouden heerlijkheid’, de 
ouderdom is een zegen. Ouderen hebben wijsheid, raadzaamheid en kunnen jongeren bijstaan. Dat moeten we waar-
deren. Er wordt gezongen uit Psalm 71: 2 en 12.

2. Vaststellen agenda
Agendapunt 10 wordt geschrapt aangezien het vereiste aantal leden van 75 niet is gehaald.

3. Mededelingen
De voorzitter heet journalist Gerry van der List van de Elsevier van harte welkom. Hij gaat een artikel schrijven over 
100 jaar SGP. Daarnaast wordt de heer Den Boef van het hoofdbestuur welkom geheten.

4. Vaststellen notulen

a. Ledenvergadering 25 november 2017
Frans Hazeleger (FH) merkt op dat het om een gewone ledenvergadering gaat i.p.v. een extra ledenvergadering. Hij 
bedankt het bestuur voor het gedeeltelijk uitvoeren van motie 14 en roept om hiermee door te gaan.
Ardjan Boersma (AB) vraagt wat er inmiddels met motie 7 over Defensie is gebeurd. Josefi en Verschuure (JV) heeft het 
doorgezet, gaat hier nog even achteraan. Dit is bekend bij Johan van Berkum.

b. Ledenvergadering 26 januari 2018
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
Beide notulen worden vastgesteld.

5. Verkiezing nieuw bestuurslid
Tom de Nooijer (TdN) en Arthur Polder (AP) worden aangewezen als leden van het stembureau.
Pieter Meijers (PM) krijgt de gelegenheid om zichzelf voor te stellen. Hij is 20 jaar, voorzitter van commissie DOL waar 
hij sinds januari 2013 lid van is. PM heeft gesolliciteerd omdat hij het belangrijk vindt om een sterk politiek inhou-
delijk geluid te laten horen. Zijn ervaring binnen SGP-jongeren en studentenvereniging DC kan de commissie helpen 
in het functioneren.
Jan-Herber Hogendoorn (JHH) vraagt wat zijn visie is en hoe hij hier uitvoering aan wil geven. PM reageert dat het 
leiden van de commissies heel belangrijk is, daarnaast de verantwoordelijkheid voor het naar buiten treden en binnen 
het bestuur bepaalde standpunten innemen. Commissies hebben soms moeite om continu bezig te zijn, van zich te 
laten horen, ergens in te verdiepen. Hij wil commissies hierin goed gaan begeleiden en binnen het binnen het bestuur 
met andere bestuursleden sparren over hoe we het beleid gaan uitvoeren.
FH reageert vanuit de adviescommissie: men heeft het sollicitatieproces meegekeken en is content met de voordracht 
van PM. Een waardevolle aanvulling in het versterken van de commissies. Het vertrouwen wordt ondersteund door zijn 
functioneren als commissievoorzitter. Op de agenda is de uitslag van het stembureau niet meegenomen, zodra het 
mogelijk is, wordt dit bekendgemaakt.

6. Jaarverslag secretaris 2017
JV bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het jaarverslag. Het jaarverslag van 2017 wordt vastgesteld.

Datum:  7 april 2018
Notulen vergadering:  27 augustus 2018
Notulist:  Jeanine Heij
Locatie:  Wartburg College, locatie Revius, Rotterdam
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7. Financieel jaarverslag 2017

a. Goedkeuring financieel jaarverslag
Robbert Verleun (RV) merkt op dat het verslag al een tijdje online staat. Als er vragen zijn, kunnen die nu gesteld 
worden.
AP reageert dat hij vorig jaar een aantal kritische opmerkingen had en dat hij blij is dat het resultaat van afgelopen 
jaar een stuk positiever is. Hiervoor complimenten aan de penningmeester. De subsidies blijven wel een aandachts-
punt.
RV reageert dat hij ook blij is met het resultaat, we doen dit met elkaar. De subsidies zijn inderdaad een zorgenkindje, 
dit komt later tijdens de vergadering nog terug.

Er zijn verder geen vragen, het financieel jaarverslag van 2017 wordt vastgesteld.

b. Verslag financiële controlecommissie
Sander Bossenbroek (SB) reageert vanuit de controlecommissie dat er een paar opmerkingen gemaakt zijn en dat men 
goedkeuring heeft gegeven over het verslag.

JV brengt nog in dat het niet noodzakelijk is dat er een kascontrolecommissie is, qua toegevoegde waarde is deze 
beperkt omdat de stukken al vast staan. Statutair gezien is het alleen noodzakelijk als er geen accountantsverklaring 
is, maar die ligt er gewoon en die is al getekend.
AP merkt op dat het al jaren de gewoonte is om een kascontrolecommissie aan te wijzen, maar aangezien de verklaring 
al getekend is door de accountant, kan het afgeschaft worden.
AB reageert dat SGP-jongeren een democratische vereniging is en dat leden op voorhand inzage in stukken moeten 
kunnen hebben. De mogelijkheid om als controlecommissie advies uit te brengen namens de mensen in de zaal moet 
blijven.

WP brengt het voorstel om de kascontrolecommissie af te schaffen in stemming. Er zijn 12 stemmen voor, 15 stemmen 
tegen. Het voorstel wordt verworpen. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Ardjan Boersma, Niels Hobbel en 
Lianne Ruitenbeek.

TdN heeft intussen de uitslag van de verkiezing van het nieuwe bestuurslid. Er zijn 43 stemmen uitgebracht: 3 blanco, 
3 tegen, 37 voor. PM aanvaardt zijn verkiezing en wordt gefeliciteerd door de voorzitter.

8. Onderzoek bestuurstermijnen
EJV geeft een toelichting vanuit het bestuur. Tijdens de vorige ledenvergadering is er een motie aangenomen rond-
om het onderzoek naar bestuurstermijnen. EJV heeft de adviescommissie over het hoofd gezien, excuus daarvoor. De 
achterliggende vraag is hoe het komt dat bestuursleden hun termijn niet volmaken. De meesten geven aan dat het na 
twee jaar genoeg is, bijv. door een verandering in privéomstandigheden, andere baan/studie/huwelijk. De redenen zijn 
heel divers. Dit issue is in het bestuur besproken, het voorstel is nu om de termijn te verlagen naar twee jaar met de 
mogelijkheid om te verlengen naar drie jaar zonder herverkiezing. Dit is een keuze die het bestuurslid dan zelf maakt. 
Dit betekent echter wel dat de statuten gewijzigd moeten worden. Er is contact geweest met HR, sollicitanten ervaren 
de termijn van drie jaar als een drempel. En er zijn vaak al niet veel kandidaten. Als we drempel lager maken, zouden 
wellicht meer mensen de stap kunnen zetten om te solliciteren, ook ‘oudere’ kandidaten. Dit voorstel staat nog niet 
op papier, eerst wil het bestuur het hier bespreken en dan naar de vervolgstappen kijken.

FH reageert vanuit de adviescommissie dat er vanwege de korte tijd geen advies op papier is gezet.
Hans van ’t Land (HL) merkt nog op dat we ook gebaat zijn bij mensen die opgroeien en doorschuiven naar het bestuur. 
Als je de termijn verkort, is dit een makkelijkere stap. Dan wordt de stap naar het bestuur een logische lijn.
AB geeft aan dat het een goed voorstel is. Hij zou adviseren om dit gedeelte in de statuten te wijzigen en in het HR 
op te nemen, dat is makkelijker te wijzigen. Ook gelijk de rest van de statuten doornemen om te kijken of er meer 
verplaatst kan worden naar het HR.
RV merkt op dat je hier voorzichtig mee moet zijn, van belang om juridisch advies over te krijgen.
Rick van de Waerdt (RvdW) vindt dit probleem echt zorgelijk. Het is al jarenlang moeilijk om vrijwilligers te binden en 
door dit voorstel wordt dat versterkt. Als bestuurslid ga je ervoor, dat moet een langere termijn dan twee jaar zijn.
AP reageert dat de omloopsnelheid van vrijwilligers toeneemt, daardoor vermindert de ervaring, dit is inefficiënt en 
komt de vereniging niet ten goede. Als je dit doorvoert, gaan er elk jaar een aantal bestuursleden uit.
Wietse Blok (WB) vindt het een positief voorstel, goed dat een bestuurslid dan gewoon de termijn van twee jaar kan 
volmaken. Hij wil nog wel meegeven dat de adviescommissie betrokken moet worden bij het gedeelte over de herver-
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kiezing.
Berry Bouw (BB) vraagt zich af of dit de kwaliteit van het bestuur ten goede komt. Je gaat het overlapjaar missen, 
terwijl je hierin het meeste doet. Hij zou dan wel graag meervoudige kandidaatstelling zien.
Koen Schouten (KS) vraagt wanneer we het eerste voorstel kunnen verwachten.
Bert van Roekel (BvR) geeft aan dat het voordelen heeft als er nieuwe bestuursleden in het bestuur komen, die bren-
gen altijd nieuwe en frisse energie mee. De vraag is hoeveel energie er nog uit bestuursleden komt die plichtsgetrouw 
blijven zitten.
Maarten van Nieuw Amerongen (MvNA) reageert dat we de continuïteit al opvangen door het inzetten van de be-
leidsadviseur. Je loopt nu bij sollicitaties een bepaalde doelgroep mis, als je dit weet uit te breiden, kun je ook naar 
meervoudige kandidaatstelling toe.
FH merkt op dat er goede argumenten vanuit het bestuur komen, maar dat hij nog steeds enigszins tegen is. Drie jaar 
is ook wel lang en er kan ook echt wel iets zijn waardoor je de termijn niet vol kunt maken. Het probleem is als je het 
standaard terugbrengt dan geeft dit een signaal af naar vrijwilligers, de enorme doorloop baart hem al langere tijd 
zorgen. Je gaat hierdoor continuïteit verliezen. Gaan mensen over tien jaar niet al na een jaar terugtreden?
JHH begrijpt de argumenten om voor drie jaar te kiezen, maar de argumenten om de termijn te verlagen zijn ook 
overtuigend. Een tweejarige periode zou al enorm veel verandering opleveren, iemand kan hierin echt veel doen. Twee 
jaar is echter wel de ondergrens.
WP merkt op dat hij vandaag twee jaar voorzitter is. Zijn privésituatie is nu heel anders dan toen, van student naar 
getrouwd man die 40 uur werkt. Het is best een opgave om dit in te passen, maar hij wil de drie jaar zeker volmaken, 
zijn inzet gaat hier niet onder lijden.

EJV reageert op de vragen vanuit de zaal.
De visie waarborgen we in de beleidsnota, hier hebben we ook een beleidsadviseur voor, hier wordt zeker over ge-
waakt. Wat betreft de omloopsnelheid en het negatieve signaal, in de praktijk zal dit wellicht meevallen. Voor HR is 
het echt een struikelblok, mensen komen uit de organisatie en hebben er al een tijd op te zitten en moeten zich dan 
ook nog voor drie jaar committeren. HR is voorstander voor het verlagen van de termijn. Wat betreft de herverkiezing, 
hier gaan we zeker goed over nadenken. Een bestuurslid wordt dan voor twee jaar benoemd, dus na anderhalf jaar 
geeft het bestuurslid aan wat hij/zij wil. We hebben een halfjaar nodig om een nieuw iemand te zoeken.
Wat betreft de stimulans, voor EJV geeft als voorbeeld dat zijn stimulans is om zich in te zetten, om dingen terug 
te krijgen van vrijwilligers, om dingen te bereiken. Dit geldt ook voor de mensen die twee jaar zitten. Een eventuele 
meervoudige kandidaatstelling kan alleen als er meerdere geschikte kandidaten zijn, die optie is er al, daar is in het 
verleden al over gesproken. Dit is alleen nog niet voorgekomen. Op het najaarscongres komt er een tekstvoorstel en 
dan wordt de statutenwijziging onderbouwd in stemming gebracht.

EJV merkt nog op dat het de vraag is of het goed is voor de kwaliteit als men koste wat kost doorgaat om de periode 
van drie jaar vol te maken. Voor hemzelf geldt ook dat de spanningsboog vrij lang is, hoewel dit ook het komende 
jaar goed zal komen.
BvR reageert dat hoe korter de periode is, hoe meer je ervoor kunt gaan en hoe meer prioriteit je aan SGP-jongeren 
kunt geven. Hij heeft andere dingen afgeslagen om tot aan het eind te kunnen blijven presteren.
HL merkt op dat de vraag over het verkeerde signaal wel een serieus probleem is. Alleen is het naïef om te denken 
dat bestuursleden wel blijven zitten. SGP-jongeren is veranderd, we hebben een iets meer dynamisch bestuur nodig. 
Zie ook andere studentenverenigingen/pjo’s. Elk jaar een nieuwe samenstelling zou nu heel goed voor SGP-jongeren 
kunnen zijn.

WP geeft iedereen de gelegenheid om nog een keer te reageren.

BB geeft aan dat een jaar sowieso geen optie is. Hoe goed is de samenwerking tussen landelijk en lokaal dan? Zou hier 
graag onderling verder over brainstormen en de beslissing willen doorschuiven naar het voorjaarscongres.
TdN vraagt of er nu wel of geen voorstel komt.
WB merkt op dat het nu lijkt of het bestuur versus leden is, maar er zijn ook leden die voor het voorstel zijn. We moe-
ten met elkaar meedenken. Je kunt nog steeds drie jaar volmaken, die mogelijkheid is er gewoon. Geldt de termijn ook 
voor de voorzitter? Hij hoopt dat dit volgende keer besproken kan worden en dat de stukken op tijd zijn. Hij hoopt 
dat de energie van nieuwe bestuursleden ook de oude bestuursleden meeneemt.
AP merkt op dat we anderhalf keer zoveel vacatures krijgen, er zijn veel meer sollicitanten nodig.
Een laatste bestuursjaar kan juist wel effectief zijn doordat je de organisatie kent en dingen vaker hebt gezien. 
Als je kiest voor twee jaar, eventueel kiezen voor een halfjaar extra inwerktijd boven die twee jaar, wellicht kan het 
bestuur dit ook nog overwegen. We kunnen dit niet doorvoeren zonder wijziging, laten we ons houden aan de statu-
ten. Goed om te kijken naar de omloopsnelheid, hij heeft niet het idee dat die lager wordt.
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JHH vraagt of er een raadplegende stemming gehouden kan worden om te kijken hoe er nu over wordt gedacht. Volgens 
WP is zo’n peiling wat prematuur omdat er nog onvoldoende helderheid is.
Wilco Kodde (WK) merkt nog op dat je in twee jaar tijd echt kunt knallen en niet gehinderd wordt door dingen die al 
geprobeerd zijn.
FH uit nog steeds zijn zorgen, er wordt nu zelfs al een jaar genoemd, daar staat hij echt niet achter. De suggestie 
van AP is goed. Voortaan twee jaar, halfjaar inwerktermijn van te voren, dan is het voorstel best goed. Bestuursleden 
gaan dan echt voor die twee jaar. Hij ziet graag dat dit ook bij vrijwilligers gestimuleerd wordt en vraagt of dit in het 
voorstel meegenomen kan worden.
KS merkt op dat als er op het najaarscongres geen 75 leden aanwezig zijn, er dus niks gebeurt.
EJV reageert dat dit alleen een uitwerking van de motie is om een gesprek op gang te brengen. Het idee was om te 
kijken hoe leden ertegenaan kijken en dat is nu gedaan. Op het najaarscongres komt er een onderbouwde wijziging 
en wordt dit alles meegenomen. EJV wil nog terugkomen op zijn punt over het laatste bestuursjaar. Je krijgt een wat 
andere rol in dit laatste jaar, door de variatie aan ervaring krijg je mooie gesprekken. Wat betreft de omloopsnelheid, 
er zijn overleggen met HR om te kijken wat we hieraan kunnen doen. Nu we het gesprek hier hebben gevoerd, is er 
voldoende input om op het najaarscongres met een voorstel te komen. Belangrijk om mee af te sluiten is dat het de 
bedoeling is om de sollicitatiedrempel lager te maken, dit betekent niet dat je niet drie jaar mag zitten.

Op het najaarscongres zijn er vaak wel 75 leden aanwezig. RV licht toe dat er statutair gezien 75 leden aanwezig 
moeten zijn waarvan tweederde voor de wijziging moet stemmen. Als dit niet gehaald wordt, moet er weer een nieuwe 
vergadering uitgeschreven worden. Op de een of andere manier is er in het verleden helaas geen ‘escapemogelijkheid’ 
ingebouwd.
WB benadrukt dat je goed moet kijken naar de juridische constructie op het moment van stemmen. Het is belangrijk 
dat dit goed in de statuten opgenomen wordt.
WP merkt nog op dat in het laatste jaar van bestuur Kranendonk een extra vergadering is uitgeschreven. EJV/WP/
BvR zijn toen gekozen en hebben toen een ‘schaduwtijd’ gehad. In april het jaar daarna begon het voorzitterschap 
voor WP. EJV en BvR waren echter al vanaf najaarscongres 2015 bestuurslid. EJV is aftredend en niet verkiesbaar per 
najaarscongres 2018. Vandaag zijn de KvK-stukken getekend voor Arie Rijneveld (AR) en Jos van de Breevaart (JvdB).

Dit agendapunt wordt afgesloten. Het bestuur komt op het najaarscongres terug met een concreet voorstel voor een 
wijziging.

9. AVG/doelgroepenbeleid
Willem-Jan Verdoes (WJV) licht dit agendapunt toe. Op 25 mei gaat de AVG in, dit heeft voor SGP-jongeren veel con-
sequenties. We hebben vanaf dan voor mensen onder de 16 jaar extra toestemming van ouders nodig (handtekening). 
Dit betekent dat we op langere termijn minder leden van die leeftijd kunnen werven. En we moeten aan nieuwe eisen 
voldoen, meer doen aan gegevensbescherming, privacybeleid updaten. WJV heeft een DPIA geschreven, hierin staat 
wat we doen met gegevens en hoe we dit beschermen. Hij bedankt Lianne Ruitenbeek voor haar hulp hierbij. We 
moeten ook een aantal overeenkomsten sluiten, met onze drukkerij en SGP (omdat zij gegevens van ons verwerken). 
Dit betekent dat we met name moeten gaan inzetten op mensen boven de 16 jaar, is financieel ook aantrekkelijker. De 
SGP heeft ook een groep leden die nu niet lid zijn bij ons, maar dit wel zouden kunnen worden door het combinatie-
lidmaatschap. Het nieuwe bestuurslid gaat hier de komende tijd snel mee aan de slag.
WP merkt op dat er na de verkiezingen nieuwe pjo’s bijgekomen zijn (DENK en FvD). Hierdoor is het totaal aantal leden 
gestegen. Dat betekent dat de subsidie per lid naar beneden is bijgesteld. SGP-jongeren heeft hierdoor dus fors minder 
subsidie-inkomsten. Er is nu een onderzoek gaande of dit anders aangepakt kan worden. Maar we moeten wel rekening 
houden met structureel lagere inkomsten.
WB zou het vreemd vinden als lokale commissies niet meer gebruik kunnen maken van de landelijke ledengegevens. 
Hij wil het bestuur oproepen om iemand aan te stellen die hiernaar kijkt. Daarnaast gebruikmaken van de SGP, bijv. bij 
een volgende Banier meerdere mensen uit een gezin lid laten worden met handtekening van ouders.
FH kan het nauwelijks voorstellen dat iemand anders uit dezelfde organisatie niet meer bij de ledengegevens kan. En 
is er al een creatieve oplossing voor de -16 leden bedacht?
Matthijs Huntelerslag (MH) mist nog de verkenning van de mogelijkheden met betrekking tot de -16 doelgroep.
AP heeft nog een opmerking over het combilidmaatschap, het is belangrijk om te benadrukken dat zowel SGP-jonge-
ren als de persoon zelf erop vooruitgaat. Hierin proactief zijn. Hij sluit zich ook aan bij de opmerkingen over lokale 
commissies, het is voor hen wel belangrijk om leden te kunnen bereiken in het voedingsgebied. Is er zicht op het 
subsidiebedrag?
WJV kreeg zojuist te horen dat gegevens waarschijnlijk wel met lokale commissies gedeeld mogen worden, maar dit is 
juridisch nog niet helemaal helder, hier komt nog een antwoord op. Het voorstel is nu om op de ledenwerfkaartjes een 
telefoonnummer te zetten. Ouders kunnen een foto van de handtekening maken en naar dit nummer sturen, zodat wij 
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zwart op wit de handtekening hebben.

Er is al een brief geschreven die gestuurd wordt naar de groep van 1000 mensen die in aanmerking komen voor het 
combilidmaatschap. Wij krijgen dan zowel subsidie als contributie, dit is echt een win-winsituatie.
AR merkt op dat dit gisteren is besproken bij de vergadering met lokale commissies. Als er mensen zijn die een sug-
gestie hebben om dit aan te pakken, dit graag laten weten.
RV merkt op dat er twee variabelen zijn waar de subsidie van afhangt, het aantal zetels en het totaal aantal leden. 
Je krijgt een voorlopige betaling op basis van de schatting die doorgegeven wordt per pjo. In oktober 2018 volgt de 
definitieve afrekening voor 2017, die zal negatief zijn. RV weet niet hoe groot die zal zijn. We maken de begroting in 
aug/sept, daarin is €16.000 meer subsidie opgenomen. We kunnen hier niet op gaan bezuinigen, meer valt er dit jaar 
niet weg te halen.
WB stelt voor om tijdens het najaarscongres hierop terug te komen zodat er meer duidelijkheid komt over de praktische 
uitwerking
Rick van Dijke (RvD) schrok van het punt dat net genoemd werd over lokale commissies en de gegevens van leden. Hij 
wil het belang onderstrepen dat dit goed onderzocht wordt.
AP sluit zich hierbij aan. Het bedrag van €16.000 is tien procent van de begroting en we kunnen dat nu nergens van-
daan halen. Hiervoor moet snel een oplossing komen.
WP merkt nog op dat er al €10.000 minder ingeboekt is.
RV reageert dat de begroting in september wordt vastgesteld en deze moet voor oktober binnen zijn bij het partijbu-
reau. Daar wordt een kadernota gemaakt, die was nu onder de €8000, daar hebben wij al een correctie op gemaakt. 
We hebben al €10.000 afgehaald van wat de SGP had vastgesteld als verwachte subsidie.
WJV noemt als laatste dat we als vereniging ledengegevens met lokale commissies mogen delen. Maar dat dit soort 
informatie niet gelekt mag worden, daar staan hele hoge boetes op. Dit punt komt op het najaarscongres nog terug.

10. Toelichting statutenwijziging
WP merkt op dat het goed is om even toe te lichten waarom de statutenwijziging op de agenda staat. Dit heeft te ma-
ken met de 75 leden die we nodig hebben en er zijn nog dingen ontdekt die door het vorige bestuur zijn overgeleverd.
RV doet het woord. In 2015 heeft de herstructurering plaatsgevonden, lokale afdelingen werden commissies. Vroeger 
waren er twee verenigingen, SGP-jongeren (lokale afdelingen) en een vereniging waar alle landelijke leden inzaten. 
Door de herstructurering is de samenvoeging juridisch niet helemaal goed gegaan. Het bestuur weet wat het probleem 
is en welke oplossingen er zijn. Er moet nu met terugwerkende kracht gefuseerd worden.
JV merkt op dat het punt is dat er in 2015 nieuwe statuten zijn opgesteld waarin geen escape is gebouwd. Daar zitten 
we nu aan vast.
RvdW vraagt of dit probleem financiële nadelen heeft.
RV reageert dat het ons nu niet direct geld gekost heeft. Er is nog wel een beetje onzekerheid over de administratie.
WB vraagt wat er dan fout is gegaan. We moeten niet alleen wijzen naar het vorige bestuur, maar ook naar onszelf als 
leden kijken, de leden hebben destijds tenslotte ingestemd met de statuten.
WP reageert dat de fusering vooral een juridische en boekhoudkundige aangelegenheid is en dat het huidige bestuur 
en leden daar weinig zicht op hebben gehad. Het is een juridisch issue die voor het politiek handelen geen gevolgen 
heeft gehad. Er is met de accountant en jurist naar gekeken en dit gaat geen verdere consequenties hebben. Op de 
achtergrond moeten er wat dingen gladgestreken worden.
AP vraagt of dit het enige is wat fout is gegaan of dat dit een stap is om nog meer dingen te wijzigen.
RV reageert dat het niet fout is gegaan, maar dat men vergeten is de escapemodule toe te voegen. Daardoor zijn er 
nu 75 leden nodig om de statuten te kunnen wijzigen.

11. Moties
Procedure: de indiener krijgt 45 seconden om de motie toe te lichten, dan mag het bestuur reageren, vervolgens krij-
gen de andere leden 30 seconden om te reageren. Tot slot krijgen het bestuur en de indiener nog de gelegenheid om 
te reageren waarna de motie in stemming wordt gebracht.

Motie 1 – Rondvraag (indiener: Berry Bouw)
De ondertekenaars zijn aanwezig.
BB merkt op dat er behoefte is om te reageren of te discussiëren tijdens de rondvraag. De rondvraag is nu erg kort, 
hier is meer tijd voor nodig. Graag rekening houden met artikel 2 van het HR.
EJV reageert dat de rondvraag een bepaalde functie heeft. Het is vaak een vraag/opmerking over een onderwerp dat 
niet op de agenda staat. Vaak geeft het bestuur direct antwoord, soms niet. We moeten voorzichtig zijn om een dis-
cussie te starten over een vraag of opmerking, het moet niet op een motie gaan lijken.
WP reageert dat de vergadering is opgebouwd uit geagendeerde punten. De rondvraag is echt bedoeld om korte vraag 
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te stellen of opmerking te maken. We hebben altijd de lijn gehad van het twee weken van tevoren indienen van de 
rondvraag, nu waren er zelfs ook nog na de deadline vragen. De volgende twee moties overlappen elkaar. Het HR biedt 
nu al voldoende mogelijkheden om dingen bespreekbaar te maken ti
AP heeft de motie ondertekend, maar niet zonder reden. Soms zijn er situaties dat je een verduidelijkingsvraag wil 
stellen of wil reageren, hij zou graag zien dat daar een beetje meer ruimte voor geboden zou worden.
JHH reageert dat er soms gewoon een moment van onduidelijkheid is. Deze motie is daarom een logische aanvulling.
Volgens KS is deze motie overbodig, als je voor een dialoogmoment bent, moet je de volgende motie ondersteunen.
TdN reageert dat deze motie alleen vraagt dat er bij de rondvraag wat extra vervolgvragen gesteld kunnen worden. De 
rondvraag iets uitbreiden is echt anders dan een dialoogmoment.
EJV merkt op dat de vraag vooral is of we wat relaxter kunnen omgaan met de rondvraag. Dit ligt aan de voorzitter, 
als de tijd er is, kan het wel. Als het alleen hierom gaat, is de motie overbodig.
BB reageert dat er wel iets overlap in beide moties is, maar dat het verschil zit in het feit dat het bij de rondvraag 
om ingezonden vragen gaat. We moeten daar gewoon meer de tijd voor nemen. Ook kijken naar artikel 2 van het HR.
De motie wordt met meerderheid van stemmen verworpen.

Motie 2 – Dialoogmoment (indiener: Berry Bouw)
Alle ondertekenaars zijn aanwezig.
BB merkt op dat het van belang is dat er extra ruimte geboden wordt om ter plekke een dialoogmoment te creëren.
EJV reageert dat vandaag een goed voorbeeld is, een agendapunt waarbij mooi gesprek ontstaat, dit is wat hem betreft 
goede manier om dit te doen. Probeer ook gebruik te maken van stappen die voor een motie nog gemaakt kunnen 
worden.
WB vraagt aan BB wat het doel is van het dialoogmoment. Als je ergens een uitspraak over wilt, dan kan dit gewoon 
via een motie.
AJB reageert dat je drie mogelijkheden hebt waarop je iets kunt bespreken: een agendapunt indienen, tijdens het 
vaststellen van de agenda een voorstel doen en een motie indienen. Daarom is deze motie volstrekt overbodig en hij 
adviseert de indiener om hem in te trekken.
MH reageert dat dit veel stappen zijn, ook dingen die hij hiervoor nog nooit heeft gehoord. Hoe ga je deze mogelijk-
heden duidelijk maken aan mensen die niet van deze structuur op de hoogte zijn?
AP merkt op dat de discussie van zojuist een mooi voorbeeld is. Het nadeel van een motie is dat het allemaal snel 
moet. Het is voor sommige onderwerpen handig om iets langer de tijd voor uit te trekken. Hij zou dit een mooie 
aanvulling vinden.
Er komt een ordevoorstel om de vicevoorzitter vijf minuten extra gelegenheid te geven voor de uitleg. Het voorstel 
wordt aangenomen.
FH reageert dat wanneer je een punt wilt maken, je hiervoor een agendapunt of een motie kunt indienen. We moeten 
voorkomen dat er eindeloos gediscussieerd gaat worden tijdens een dialoogmoment.
TdN reageert dat deze motie echt de moeite waard is. De tijden van heel veel moties hebben we gehad, we hebben er 
nu maar drie. Juist vooraf een motie een kort bespreekmoment hebben, is waardevol. Dit scheelt juist heel veel tijd 
op de vergadering.
EJV reageert dat een motie een vrij zwaar middel is. Van tevoren kun je altijd contact opnemen met het bestuur, via 
fb groep/mailen/bellen/appen etc. Dan kan het binnen het bestuur besproken worden en eventueel in de infomail/
nieuwsbrief opgenomen worden. Dat is de weg die we het liefst bewandelen. Mocht je het dan nog verder willen 
bespreken en aan de leden willen voorleggen, dan kun je een concrete motie opstellen. Een extra dialoogmoment 
voorziet nu niet in die behoefte.
BB heeft nu een aantal keer gehoord waarom het gesprek via de motie kan gaan, maar voor veel onderwerpen is een 
motie te zwaar. Als je een dialoogmoment agendeert, krijg je een effectievere vergadering met beter gesprek en dis-
cussie.
De motie wordt met meerderheid van stemmen verworpen.

Motie 3 - Referendum orgaandonatie (indiener: Wilco Kodde)
De indieners zijn aanwezig.
WK licht de motie toe. De vraag is of wij zo principieel tegen referenda zijn dat we dat ook in dit uitzonderlijke geval 
tegen willen houden. Er is een zeer vergaand wetsvoorstel aangenomen, het is verontrustend dat D66 er zoveel voor 
over heeft om dit wetsvoorstel gepubliceerd te krijgen. WK denkt dat we moeten doen wat binnen kaders mogelijk is 
om hiertegenin te gaan. Ook om onze eigen achterban erop te wijzen dat ze hier nog iets kunnen doen om het tegen 
te gaan.
HL reageert vanuit het bestuur. We delen dingen met elkaar die in de motie zijn opgenomen, maar gaan we echt cam-
pagne voeren om de motie te promoten? Willen wij als organisatie echt hardop zeggen dat we een referendum willen? 
We zijn altijd al tegen referenda geweest, het zou voor de beeldvorming niet handig zijn. We willen helemaal niets 
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afdoen aan wat we vinden van de donorwet.
WB heeft de motie met genoegen ondertekend. Hij vraagt of deze motie raadgevend of bindend is.
WP reageert dat het bestuur alle vrijheid heeft om de motie naast zich neer te leggen.
Christian Hovestadt (CH) merkt op dat het niet bij onze partij past om nu ineens wel een referendum te organiseren 
omdat dit ons goed uitkomt.
TdN is tegen referenda, dus geen voorstander van de motie. Hij stelt de vraag aan WK of dit betekent dat hij principieel 
niet tegen referenda is als het gaat over dit soort onderwerpen. Hij zou niet ermee instemmen om het referendum zelf 
te organiseren, maar als het referendum er is, er dan vol voor gaan.
WP reageert dat die die toezegging al is gedaan door HL.
JHH merkt op dat we in het verleden een verkrampte houding hadden tegen referenda. Deze motie is een gezonde 
ontwikkeling. Het is heel belangrijk om over je eigen lichaam te kunnen beschikken.
RvdW complimenteert de indiener voor de motie. Zijn voorstel is om punt 4 te schrappen en er dan voor te stemmen.
FH merkt op dat hier de integriteit van het lichaam wordt aangetast en dat we daarom alle wettelijke middelen in 
de strijd moeten gooien. Het middel referendum voor dit zeer uitzonderlijke geval inzetten om te voorkomen dat de 
overheid over onze lichamen gaat beschikken.
HL reageert met de vraag of wij dit zo belangrijk vinden dat we op dit punt voor een referendum zijn. Als bestuur 
adviseren we om het niet te doen, ons verhaal is dat niet consistent. De kamers hebben allebei gestemd en het is 
erg dat de wet erdoorheen is, maar dat is wel waar we voor staan. Door een referendum te promoten halen we dat 
onderuit. Huiverig voor wat er dan gaat gebeuren, we willen daarin terughoudend zijn, het is een emotioneel geladen 
onderwerp.
FH stelt voor om een tweede termijn over dit onderwerp te doen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en aan-
genomen.
WK reageert dat het bestuur natuurlijk zelf kan mag beslissen hoe de motie uitgevoerd wordt. De vraag over zijn prin-
cipiële eigen standpunt is nu niet aan de orde, het gaat nu over deze specifieke wet.
FH merkt op dat de wet is aangenomen op slechts een stem verschil. Een integer kamerlid had op dat moment moeten 
zeggen dat er te weinig draagvlak is. We hebben een instrument om die fout ongedaan te maken.
WB proeft dat deze methode niet past bij SGP-jongeren. We kunnen hier wel iets aan doen op de wijze die past bij 
SGP-jongeren. Hier waardig als SGP-jongeren campagne over voeren.
TdN is het oneens met FH, het is wel onze democratie, er is een meerderheid gehaald. Dat gaan we nu subjectief 
beoordelen. Dit rechtvaardigt geen referendum. De discussie over referenda is inherent hieraan. We moeten nu niet 
de democratie aan de kant drukken.
JHH reageert dat een referendum een aanvulling is op de representatieve democratie. Hij vraagt wat er nu belangrijker 
is, de invloed van de burger of de beschikking over ons eigen lichaam? Het laatste prevaleert. Hij steunt het voorstel 
om referendum nog eens op een congres te laten terugkomen.
Coen Hermenet (CH) merkt op dat we moeten meewegen hoeveel het uitmaakt of SGP-jongeren hier iets mee gaat 
doen. De 300.000 gaan we wel halen, de vraag is dan of we die inconsistentie moeten willen.
Frank Jansen (FJ) reageert dat hier een formele discussie speelt, gaan we steunen omdat we principieel tegen refe-
renda zijn? Als er eenmaal een referendum is, gaan we wel campagne voeren, hoe consistent is dat? We hebben het 
middel, waarom zouden we dit dan niet benutten?
HL reageert dat nu de vraag is of wij dit middel gaan inzetten, terwijl we eigenlijk blij zijn dat het middel wordt afge-
schaft. Er zijn waarschijnlijk veel mensen die een referendum willen, maar hoe consistent ben je dan? Als er eenmaal 
een referendum gehouden wordt, dan moet elke burger de keuze maken, dan ligt er wel een rol voor SGP-jongeren om 
de achterban te informeren. Als SGP-jongeren moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, maar in de eerste stap 
wel afwachtender zijn. Als de motie wel aangenomen wordt, gaan we dat uiteraard op onze eigen wijze doen. Eentje 
die past bij SGP-jongeren.
De motie wordt in stemming gebracht. De meerderheid stemt tegen, dus de motie wordt verworpen.

WP geeft gelegenheid om de status van de moties van de vorige vergadering te bespreken.
TdN stelt voor om in het vervolg een extra agendapunt toe te voegen waarin het bestuur terugkoppeling geeft over de 
status van de moties. Wat is bijv. de status van de aangenomen motie over defensie?
WP reageert dat deze motie werd ingehaald door de werkelijkheid.
TdN wil ook graag helderheid over de motie rondom profilering. Er is een belofte gedaan over inzicht in de mediaop-
tredens.
WP reageert dat we meer te zien zijn in de landelijke media. De laatste tijd hebben we zowel gevraagd als ongevraagd 
onze mening gegeven over bepaalde ontwikkelingen. De indiener heeft destijds gezegd dat de update niet in de ver-
gadering hoefde te zijn, dit is daarom nu ook niet goed voorbereid. Het is wel terug te lezen in het jaarverslag.
TdN merkt op dat de motie over de vrijwilligerslijst gedeeltelijk is uitgevoerd maar dat er nog geen overzicht op in-
tranet is gepubliceerd.
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EJV weet niet of dit juridisch gezien überhaupt wel mag. Dit is wel besproken met HR, maar die hebben op dit moment 
behoorlijk capaciteitsgebrek. Dit wordt vervolgd, hij gaat hier nog even achteraan.
TdN reageert dat het intranet openbaar is en dat het volgens hem wel moet kunnen qua privacy. Hij vraagt of het 
verzoek wordt gehonoreerd dat het bestuur terugkomt op aangenomen moties.
WP reageert dat dit wordt meegenomen in de evaluatie.
AP vraagt of hij nog wat vragen mag stellen over de rondvraag van de vorige vergadering.
Het manifest privacy staat nog niet op intranet, graag binnenkort doen.
Wat is de status van de auteursrecht claim? De eerste claim is afgehandeld door de heer Den Boef. De tweede claim 
is gehonoreerd, ging om enkele honderden euro’s. De zaak is verder afgedaan. Zijn er al nieuwe foto’s geplaatst bij de 
dingen die verwijderd zijn? JvdB reageert dat hier aan gewerkt wordt, maar dit kost wel wat tijd.
KS wil het bestuur bedanken voor de structuur en duidelijkheid rondom de moties.

12. Afscheid vertrekkende bestuursleden
WP spreekt de drie vertrekkende bestuursleden toe. HL is eigenlijk de ‘laatste der mohicanen’. Was eerst commissielid, 
daarna politiek voorzitter, de drie bestuursjaren zitten er inmiddels op. Was het jongste TK-lid bij de TK-verkiezingen. 
Primeur klimaatkandidaat, duurzaamheidsgezicht van de SGP. Amsterdam was zijn uitvalbasis, maar is nu getrouwd en 
heeft zich gevestigd in Ede. Jarenlang leidinggegeven aan PP. Gevreesd duo met Wilco Kodde bij Internationaal. Veel 
uurtjes gebeld met alle bestuursleden. Verschoof iets naar links bij IJM, was dagvoorzitter bij twee jongerendagen.
BvR: ook een Veluwnaar, tegelijk met EJV en WP aangetreden. Had zo nu en dan een afwijkende mening, een eigen en 
verassende kijk op zaken. Hij was het enige bestuurslid met een gezin, werd uitgebreid tijdens bestuursperiode. BvR 
moest even wennen aan het bestuur, ook aan de voorzitter. Hij breidde lokale cie’s uit. Wordt nu ‘kroonprins’ van de 
SGP in Ede.
WJV: het jongste bestuurslid ooit, had een zware portefeuille, complimenten gehad voor behalen van het doel. Waren 
moeilijke dossiers, het heeft niet aan de inzet gelegen. Hij kon de lokroep van SGP Zuidplas niet weerstaan en komt 
vanaf nu daar in de gemeenteraad.
WP wil de bestuursleden heel hartelijk danken voor het werk dat ze hebben gedaan en wenst hen het allerbeste. Ze 
zijn mooie aanwinsten voor de SGP in Zuidplas en Ede. Ook dank voor de gezelligheid tijdens het bestuursweekend.

WJV bedankt WP voor de woorden. Het was mooi om twee jaar deel uit te mogen maken van dit bestuur. Hij heeft veel 
vertrouwen in zijn twee opvolgers. We hebben in afhankelijkheid van God ons werk mogen doen, ook naar Hem gaat 
de dank uit. Het is net Pasen geweest, de torens van de kerk wijzen omhoog. We hebben als christenen een taak om 
te vertellen over God. Hij wenst iedereen het beste en Gods zegen.
BvR bedankt WP. Hij moest in het begin inderdaad even zijn draai vinden binnen universitair opgeleide mensen. Daarin 
heeft hij zijn eigen weg gevonden, mening en eigen inzichten erin gegooid, dit werd ook goed opgepakt. Hij wil leden 
oproepen om gebruik te maken van de activiteiten en er gewoon te zijn. Hij heeft vertrouwen in zijn opvolger, roept 
op om hem te steunen.
HL wil iedereen bedanken voor de fijne tijd. Hij is toe aan een nieuwe uitdaging. Gaat met name de contacten enorm 
missen. Dank voor het boek van Kierkegaard. Hij heeft meerdere soorten vrijwilligers voorbij zien komen, we hebben 
bij SGP-jongeren behoefte aan mensen die echt plezier hebben in wat ze doen. In de politieke commissies liggen echt 
veel kansen, hij zou de oproep willen doen om af en toe bij elkaar te zitten om het gesprek aan te gaan, die momen-
ten vergeet je niet meer. Wat betekent het nou om SGP-jongeren te zijn? Waar zit het christelijk denken? Hebben wij 
idealen voor de hele samenleving? SGP-jongeren moet een omgeving zijn waarin we daarover kunnen praten. Doe dat 
biddend en lezend. Praat met mensen in de samenleving, ga met elkaar het debat aan. Het gaat iedereen goed, wenst 
het bestuur Gods zegen toe.

13. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

14. Sluiting door Hans van ‘t Land
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Notulen ledenvergadering najaarscongres

Datum:  24 november 2018
Notulen vergadering:  3 januari 2019
Notulist:  Rianne Mulder
Locatie:  Kasteel Hoekelum - Edeseweg 124, Bennekom

1. Opening door de voorzitter, Willem Pos
Erik Jan Vinke (EJV) leest voor uit Spreuken 8:1-21. Vervolgens wordt er gebeden en zingen we uit Psalm 147 vers 2 
en 3. 
Willem Pos (WP) dankt EJV voor de opening en opent vervolgens de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Agendapunt 7a en b worden gewijzigd. Er zijn op dit moment namelijk geen 75 leden aanwezig en daarom kunnen de 
statuten niet worden gewijzigd. Op dit moment zitten er rond de 50 leden in de zaal en de kans is heel klein dat er 
nog 25 leden bij komen.
Verder wordt er nog om de volgende wijzigingen in de agenda gevraagd:
Wietse Blok (WB): Ik zou graag willen dat mijn motie pas na de motie van Arthur Polder wordt behandeld. Dit verzoek 
wordt ingewilligd.
Arthur Polder (AP): Ik heb een vraag ingediend bij de rondvraag, maar ik zou graag antwoord willen hebben voor 
agendapunt 5. De penningmeester gaat de begroting toelichten bij agendapunt 5.
De agenda wordt verder zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

3. Mededeling en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Verder is er één mededeling, namelijk dat Anne-Ruth Overduin afwezig is door ziekte.

4. Vaststellen notulen jaarvergadering 7 april 2018 (Bijlage 1)
Jan Herber Hogendoorn (JHH): Aan het eind van de notulen van afgelopen jaarvergadering staat iets over het over-
zicht op internet van de vrijwilligers. Dit is gedateerd en moet meer up-to-date gehouden worden. Dit is geen wijziging 
voor de notulen, maar meer een aandachtspunt.
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Toelichting begroting 2019 (Bijlage 2)
Bij dit agendapunt wordt gelijk de vraag van AP meegenomen door Robbert Verleun (RV). De vraag van AP is namelijk, 
wat is de huidige stand van zaken die in de begroting staan bij de tweede kolom en wat zijn de verwachtingen? RV kan 
op dit moment daar nog weinig zinnigs over zeggen. De afrekening van vorig jaar was wel redelijk positief, alleen is 
het niet mogelijk om die 15.000 euro weg te halen. We hebben daarom niet een positief saldo. De algemene reserve 
is echter wel positief. Dit heeft ook gevolgen voor de SGP-jongeren in de toekomst.

Zo gaat Niek Bakker van 0,8 fte naar 0,5 fte en hopen we op die manier geld te kunnen besparen. Dit geldt ook voor 
het secretariaat werk waar we op gaan bezuinigingen en op die manier willen we geld gaan besparen.

AP: vanuit commissie SEZ hebben we gekeken naar de begroting en daaruit kwamen wel een aantal vragen over de 
begroting. Allereerst wil ik wel graag een getal horen op mijn eerdere vraag. RV durft hier geen antwoord op te geven. 
Ik kan geen hard of zacht getal noemen.

AP stelt de volgende vragen:
Op welke taken gaat NB minderen? EJV: Een groot deel van die takenpakket moet nog concreet worden gemaakt. In 
eerste instantie gaat het bijvoorbeeld om een mindering van de gastlessen. De rest zal nog concreter worden gemaakt.
Op blz. 3 staat het drukwerk op 0 euro, hoe kan dat? RV: Dit is meer een technische wijziging. Dit is nu namelijk 
ondergebracht bij commissie communicatie.
Op blz. 3 is er op de begroting een mindering gebracht in kantoorkosten. Wat is daarvoor de reden? RV: Dit jaar lagen 
de kosten hoger in verband met die claim op die foto’s.
Op blz. 4 is er bij In Contact een stijging te zien, terwijl in de voorgaande jaren het bedrag ongeveer hetzelfde bleef. 

Datum:  24 november 2018
Notulen vergadering:  3 januari 2019
Notulist:  Rianne Mulder
Locatie:  Kasteel Hoekelum - Edeseweg 124, Bennekom
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Is de verwachting dat het aantal leden in 2019 stijgt? RV: De intentie is van wel natuurlijk.
Op blz. 7 is een bezuiniging op de websitekosten te zien. In de beleidsnota staat dat we in de toekomst de online ka-
nalen willen benutten. Wat is dan de reden om te gaan bezuinigen op de website? RV: Hier is ook het mailingssysteem 
in verwerkt en dat komt volgend jaar te vervallen. Dat is de reden van de daling.

RV geeft aan dat de drukkosten van In Contact ook gaat dalen. We hebben namelijk een nieuwe drukker gevonden en 
dat zorgt ervoor dat we minder drukkosten hebben. Dit punt staat al zwart op wit. Hierbij de complimenten aan Jos 
van de Breevaart en Dirk van Horssen.

Matthijs Huntelerslag (MH) geeft aan dat er vorig jaar ook al veel vragen waren over waar bepaalde posten waren 
gebleven. Hij roept hierbij het bestuur op om zo min mogelijk te schuiven in de posten. RV snapt deze oproep. Heb 
je technische vragen, mail ze dan vooraf. Het is namelijk zo dat er af en toe geschoven moet worden in de posten als 
het beter ergens anders ondergebracht kan worden.
MH vraagt zich hierbij af of er niet een toelichting van tevoren kan komen. Dat neemt namelijk een boel vragen weg. 
RV geeft hierbij aan dat het zou kunnen, maar je schiet er weinig mee op. Schiet gewoon de penningmeester aan, 
want dat is het makkelijkst.

AP heeft nog een vraag over de sponsoring bij het kopje relatie. Er staat daar een nul bedrag. Lokale commissies 
halen vele duizenden euro’s aan sponsorgeld binnen. Hoe zit het dan met SGP-jongeren landelijk? RV: Een gedeelte 
van de sponsoring is al bij sommige posten ingerekend. Het is niet altijd zichtbaar, maar het is dus al wel verwerkt in 
bepaalde posten.

Frans Hazeleger wil een compliment geven over de begroting van 2019. Het ziet er goed uit. Ik wil alleen wel een 
opmerking maken over de toelichting op de begroting. Als leden zien we een cijferbrij en het was altijd gebruikelijk 
dat de penningmeester alle belangrijke zaken naloopt met de leden. Het is niet de gebruikelijke gang van zaken om 
die begroting zo aan ons te geven zonder een toelichting.
WP vraagt of er behoefte is aan een korte toelichting op de begroting. Een meerderheid van de leden geeft aan daar 
wel behoefte aan te hebben.

RV geeft per bladzijde een korte toelichting op de begroting:
Blz. 1: Als het gaat over de subsidie dan verwijs ik graag naar de discussie van vorig jaar. Voor de rest is te zien dat 
het totaal saldo positief is.
Blz. 2: Er is te zien dat er een daling is in salariskosten. Dat komt doordat NB minder fte voor ons gaat werken.
Blz. 3: Er is af te lezen dat de drukkosten lager zijn, omdat we een nieuwe drukker hebben gevonden voor een lagere 
prijs. Ook is er in de begroting opgenomen de verhoogde contributie en uitbreiding van de leden.

Berry Bouw (BB) vraagt zich af of er in de kosten van Klik en In Contact ook in meegenomen wordt dat er 1 blad per 
adres wordt afgeleverd. Dirk van Horssen (DvH) geeft aan dat die intentie er wel is. Het is alleen wel heel lastig, om-
dat je mensen achteraf moet benaderen, want het hoort namelijk wel bij het lidmaatschap dat je een blad krijgt. In 
principe heb je namelijk een afspraak gemaakt met de leden. Zij zijn lid en krijgen daarvoor een blad.
BB: zou het niet mogelijk zijn met het nieuwe systeem? Het bestuur gaat er over nadenken.
WB: Kunnen we niet informeren bij de SGP? Daar is het namelijk wel zo geregeld. NB: Het verschil hierbij is dat de 
Banier niet is opgenomen in de afspraak tussen SGP en de leden.
AP: om hoeveel gezinnen gaat het? Als het aantal laag is, ga je daar natuurlijk niet aan beginnen. We moeten namelijk 
wel zorgen dat de baten in verhouding staan met de lasten. Als we bovenstaand punt wel gaan doorvoeren, moet het 
wel vermeld worden in de In Contact.
Het bestuur gaat hierover in overleg.

De begroting is vastgesteld onder voorbehoud van agendapunt 6.

6. Voorstel wijzigen contributie (Bijlage 3)
EJV geeft aan dat er geen verdere toelichting nodig is op dit voorstel. De aanleiding voor deze wijziging is ook te 
lezen in het voorstel.
Voor de goede orde, elke vraagsteller krijgt 45 seconden per vraag. Er hoeven dus geen hele betogen te worden ge-
houden.

Eerste vragenronde
BB geeft aan dat hij ziet dat er een stijging is van 110% voor de leden. Dit geldt ook voor de mensen die niet fulltime 
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werken. Kunnen we misschien meenemen dat het we het onder de tien euro houden voor de 15-jarigen? Dit zeg ik 
ook met het oog op de ledenwerving.
JHH wil het bestuur oproepen om de contributie voor 16-jarigen te verhogen van 9,50 euro naar 12,50 en de con-
tributie van de 15-jarigen te verhogen van 5 euro naar 8,50. Het gaat hierbij om de motie die ik heb ingediend. 
EJV: Ik stel voor om eerst de vragen af te wachten, dan te gaan kijken naar de moties om vervolgens te gaan stem-
men.

MH vraagt zich bij dit voorstel af of dit dan een opmaat is naar een volgende verhoging.
EJV: Dat is echter niet de bedoeling. De aanleiding voor deze verhoging is helder gezien de financiële situatie. De 
intentie is dat het eenmalig is.

Een andere vraag van AP is over het combi-lidmaatschap. Wordt dit dan ook aangepast? 
EJV: Op dit moment is het niet meegenomen, want dit is weer een heel ander soort proces. Het vraagt namelijk wel 
wat meer voeten in de aarde en is op dit moment geen optie.

Er wordt aangegeven dat er onduidelijkheid is over het lidmaatschap van 15-jarigen. Ze voelen zich namelijk te 
groot voor KLIK. Een idee is om dan voor hen het lidmaatschap te verhogen, zodat zij ook In Contact krijgen. Op 
die manier hebben we 2 groepen in plaats van 3 groepen. NB merkt hierbij op dat er veel onduidelijkheid is rond 
dit punt. We willen dat eenduidiger maken door geen opstap in verhoging van de contributie te maken. We krijgen 
dan de wijziging dat je de In Contact krijg, als je betalend wordt.

Dooitze de Jong (DdJ): Sinds wanneer is het bedrag van 9,50 te corrigeren met de inflatie? 
EJV geeft hierbij aan dat het een helder punt is, maar praktisch gezien kost het veel om dit te organiseren en gaat 
het wel opbrengen wat je wil?

Tweede vragenronde
FH: Ik heb er moeite mee gehad als ze vijf euro moesten betalen en vervolgens niks krijgen. Nu is het gewoon zo 
dat je tot je 15e KLIK gratis krijgt en vanaf dan betaal je gewoon 1 euro per maand voor In Contact. Ik ondersteun 
de motie van JHH dus niet.
JHH reageert hierbij op dat we juist sympathie krijgen van de 15-jarigen. Zij betalen namelijk 8,50 en diegene die 
ouder zijn betalen dan 12,50.

MH: als we toch over de moties gaan hebben, hoelang gaat het allemaal nog duren? Ik trek anders mijn motie in 
vanwege tijdsgebrek.
Bij deze wordt de motie van MH ingetrokken

De motie van JHH wordt ondersteund door voldoende mensen
JHH: Het verzoek is naar mijn idee helder en het levert ook meer op.

RV geeft hierbij aan dat het hem niet verstandig lijkt als de penningmeester hierop reageert. Het bedrag zou anders 
juist nog hoger zijn uitgevallen.

NB: ik reageer hierop met name vanuit partijbureau. We kunnen eigenlijk niet spreken van sympathiek zijn. Ze moe-
ten al betalen, dus dat zien ze echt niet als ‘sympathiek’.

JHH: Ik snap wat er bedoeld wordt met dat negatief moment, maar worden ze ingelicht voor die verhoging? Anders 
is er dus maar 1 negatief moment en blijf ik bij mijn motie.

AP verzoekt iedereen om de motie van het bestuur te steunen in plaat van de motie van JHH. Laten we het brengen 
tot 1 negatief moment en niet naar 2 negatieve momenten. TdN voegt er ook aan toe om tegen de motie van JHH 
te stemmen.

JHH blijft bij zijn motie. Er is namelijk geen extra negatief moment door die facturen. Ik wil de sympathie erin 
houden voor deze leeftijdsgroep.

Met meerderheid is de motie van JHH verworpen.

Met meerderheid is het ongewijzigd voorstel van het bestuur aangenomen.
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7. Wijziging statuten
a. Wijziging aantal leden dat nodig is voor statutenwijziging (Bijlage 4a)
b. Wijziging bestuurstermijn (Bijlage 4b)
Dit agendapunt is komen te vervallen, omdat er te weinig leden aanwezig zijn op de ledenvergadering om een wijziging 
in de statuten te kunnen aanbrengen.

8. Presentatie commissie internationaal (Bijlage 5)
Coen Hermenet (CH) houdt een presentatie namens commissie internationaal over het visiedocument wat zij hebben 
opgesteld. Hij geeft hierbij dat hij daar wat dingen van wil zeggen met name over de achtergrond en het doel van dit 
visiedocument waarna er vervolgens ruimte is voor vragen.
In dit document worden acht belangrijke internationale thema’s behandeld. De achtergrond van dit visiedocument is 
dat we vaak dingen schrijven, maar dat zijn vaak meer losse dingen. Dit was voor ons een goede aanleiding om een 
visiedocument te schrijven.
In dit document zijn er ook Bijbelse lijnen getrokken naar de inhoudelijke thema’s. Daarnaast zitten er ook concrete 
beleidspunten in verwerkt.
CH raadt hierbij elke commissie aan om een visiedocument te schrijven. Het is namelijk een waardevolle basis om 
vanuit verder te werken. Het gaat hierbij niet om het vormen van nieuwe standpunten, maar om het actualiseren van 
bepaalde zaken.

Vervolgens gaat CH inhoudelijk in op het visiedocument waarbij hij kort de volgende thema’s behandeld: Europese 
Unie, ontwikkelingssamenwerking en China.

Vragenronde
FH geeft allereerst een compliment voor dit werk. Ik heb in het bijzonder gekeken naar de theologische punten en dat 
zag er goed uit. Inhoudelijk heb ik nog wel een paar vragen.
Als het gaat over het lidmaatschap van Turkije bij de NAVO. Hoelang moeten we nog willen dat Turkije bij de NAVO 
blijft? Wat moet er gebeuren dat het anders wordt? CH geeft hierbij aan dat we voorzichtig moeten zijn om daar een 
duidelijk punt in te kunnen aanwijzen. Je zit namelijk met de relevantie van Turkije. Dat verandert namelijk ook steeds. 
Je moet namelijk blijven kijken naar wat de toegevoegde waarde is van Turkije voor de NAVO. Is dat namelijk groter 
dan wat er nu gaande is in Turkije?
Daarnaast wordt er genuanceerd gesproken over Iran. Hoe ver is het om te onderhandelen met terroristen? CH geeft 
hierbij aan dat je daar gewoon mee te maken hebt. Geen deals sluiten is ook geen optie.
Ook wordt er gesproken over het geven van een eigen staat aan de Koerden. Hoever heb je erop bezonnen wanneer 
mensen een staat moeten krijgen? CH: Dit is het bekendste voorbeeld en de mensen worden hier heel erg onderdrukt. 
Voor de vrede is het een goede optie om hen grond te geven.

Hans van ’t Land (HvL): Er zijn veel migratiestromen, wat vindt SGP-jongeren van die migratiestromen? CH: Het is 
onwenselijk vanuit het perspectief van die mensen zelf gezien (onderwijs), dat er grote migratiestromen als gevolg 
van ontwikkelingssamenwerking deze kant op komen.

FH wil nog terugkomen op zijn derde vraag. Hij geeft hierbij als suggestie aan om als commissie internationaal hierop 
een verdiepingsslag te maken. CH dankt FH voor zijn suggestie.

Heropening vergadering

9. Beleidsnota 2019-2022 (Bijlage 6)
NB geeft een korte toelichting op de nieuwe beleidsnota. Waarbij hij aangeeft dat de kern van de beleidsnota in hoofd-
stuk 3 ligt. Daarin wordt duidelijk wat de manier is hoe wij willen omgaan met onze plannen zowel intern als extern. 
Vanaf hoofdstuk 3 is er nieuwe informatie en uiteindelijk wordt er geëindigd met de wens op de laatste bladzijde. Maak 
ons bekend de weg die wij moeten ingaan om U te behagen (naar psalm 143:8)

Vragenronde
WB: op bladzijde 19 ambitie 7.1 gaat het over de bijdrage aan een offline landelijk medium. Behoort het RD ook tot 
onze eigen achterban? Zo ja, is minimaal 3 keer dan niet te laag? NB: RD is zeker onze achterban. Het is niet nodig 
om dit punt te gaan wijzigen in de beleidsnota, want het gaat hier over minimaal. Het wisselt namelijk ook per jaar 
en we benutten zeker onze kansen.

TdN: Op bladzijde 12 en dan punt 6 staat er ‘maar mogelijk niet altijd meer op papier’, wat zijn de plannen hiervoor? 
NB: een jaar of twee geleden zijn we gaan kijken of we niet meer digitaal kunnen gaan. We hebben hier een gedegen 
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onderzoek naar gedaan en daar kwam uit dat we de bladen wel moeten behouden, maar meer moeten aanvullen met 
online zaken.

TdN vindt punt 8 wel heel ambitieus. Is het namelijk wel reëel en hoe gaan we er dan komen? NB geeft aan dat het 
zeker reëel is. We gaan namelijk actief inzetten op het werven van combileden. Zo hebben we ook aan de partij ge-
vraagd om actief te werven voor de jongeren.

Lianne Ruitenbeek (LR): op bladzijde 16 ambitie 1.2 gaat het over het aanbieden van verdiepende scholing. In de 
vorige beleidsnota stond ook dat er, maar is er geen zomerschool aangeboden. Waarom is dat niet gebeurd en wat 
zorgt ervoor dat het nu wel uitvoerbaar is?

NB: Er is nu een pot met geld hiervoor van het hoofdbestuur en nu is het ook opgenomen in het plan van WI.

AP wil allereerst zijn complimenten geven voor de inhoud en de vormgeving. Hij geeft hierbij het advies om hoofdstuk 
6 toe te voegen aan het jaarverslag. NB geeft hierbij aan dat hij hetzelfde advies heeft gegeven aan het bestuur.

FH wil het punt van TdN onderstrepen. Ik hoop dat er goed over nagedacht wordt en de adviescommissie er ook zeker 
bij in betrokken wordt.

Aart de Waal (AdW): Is het een idee om commissie onderwijs te betrekken bij ambitie 5.3? NB: Commissie onderwijs 
is een politieke commissie. Het plan is om mensen te gaan werven die die gastlessen willen gaan geven.

JvdH: Ik vind niet dat we In Contact helemaal digitaal moeten maken, want online dingen lees ik nooit. Denk hier als 
bestuur dus goed over na. NB reageert hierop dat we hier goed over moeten gaan nadenken en overwegen, want het 
moet juist als versterking worden gezien en zeker niet af doen. De papieren versie blijft dan ook bestaan.
FH vraagt zich hierbij af of de adviescommissie bij betrokken blijft bij de digitalisering van In Contact. NB stemt 
hiermee in.

JHH zou graag willen dat er een ambitie wordt toegevoegd. Namelijk de ambitie over het vermeerderen van lokale 
commissies en het zeker niet minder laten worden. Arie Rijneveld (AR) geeft hierbij aan dat het lastig is om je hierop 
vast te pinnen, maar vindt het ook prima als deze ambitie wordt toegevoegd.

AP geeft aan dat zijn vraag over het toevoegen van ambities aan het jaarverslag nog niet is behandeld door het be-
stuur. JV reageert hierop dat het een heel goed punt is en dat ze het gaat toevoegen aan het jaarverslag.

Er wordt niet gestemd over de beleidsnota.

10. Ingediende moties behandelen (Bijlage 7) 10. Ingediende moties behandelen (Bijlage 7)
Er zijn 6 moties die behandeld moeten worden, want 1 motie is er ingetrokken.
Punt van orde door WB. Hij wil graag dat de motie van AP voor zijn motie wordt behandeld. Hier zijn geen bezwaren 
tegen.

Motie 1 – Werkwijze ledenvergadering (indiener: Arthur Polder)
Toelichting van AP: Deze motie gaat over de termijn voor het indienen van vergaderstukken. Er staat namelijk dat 
moties etc. drie weken van tevoren ingediend moeten worden. Ik wil hierbij het bestuur oproepen om met een wij-
zigingsvoorstel te komen. Als het niet lukt om dit te wijzigen, wil ik wel graag meegeven aan het bestuur om de 
vergaderstukken op tijd aan te leveren.

Vanuit het bestuur reageert Josefien Verschuure (JV) hierop. Zij geeft hierbij aan dat een aantal dingen niet goed zijn 
gegaan en met deze motie zijn wij het als bestuur ook mee eens.

Vragenronde
WB: wat verstaat het bestuur onder een redelijk termijn? Kan het bestuur de volgende ledenvergadering met een 
voorstel komen?

Ter verduidelijk geeft AP aan dat hij graag wil dat het bestuur volgend voorjaar komt met een voorstel hierover.

De motie is aangenomen.
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Motie 2 – klimaatakkoord (indiener: Wietse Blok)
Toelichting van WB: De motie is naar mijn idee duidelijk genoeg. Er moet meer onderzoek naar gedaan worden.

Vanuit het bestuur reageert Pieter Meijers (PM) op deze motie. In deze motie kunnen wij ons grotendeels wel in vin-
den. Het is namelijk belangrijk om te kijken naar Bijbels rentmeesterschap. We moeten daarom ook kijken naar zaken 
als kernenergie etc. Anderzijds is het niet wenselijk om dit punt aan te dragen via een motie.

FH reageert hierop namens commissie DOL en vindt het een sympathieke motie. Als deze motie aan wordt genomen, 
gaat commissie DOL hier zeker mee aan het werk.

Motie wordt aangenomen.

Motie 3 – Europese Unie verkiezingen (indiener: Wietse Blok)
Toelichting van WB: Ik wil hierbij het bestuur oproepen om lekker campagne te gaan voeren en hierbij duidelijk te 
maken dat we tegen een Nexit zijn.

Vanuit het bestuur reageert Maarten van Nieuw Amerongen (MvNA): We gaan niet zo’n uitgebreide campagne voeren 
als bij TK en we gaan geen campagne voeren voor een Nexit.

Vragenronde
JHH: Ik steun de motie niet, omdat we anders onze onderhandelingspositie verzwakken.

Koen Schouten (KS): Als de trein van de EU wel serieus doordendert, moeten we een Nexit wel serieus overwegen.

BB: Is het een optie om samen met Perspectief campagne te gaan voeren? MvNA: We gaan niet samenwerken met Per-
spectief, omdat onze visie op internationaal niet hetzelfde is. We bepleiten allebei wel voor christelijke lijsttrekkers.

TdN: Ik sta achter de SGP door met campagne te gaan focussen op die doordenderende trein en daar aandacht voor 
te vragen.

AP: De campagnetijd vindt plaats in de tijd van het Brexit gebeuren. Het is dan niet verstandig om dan aandacht te 
vestigen op een Nexit. MvNA reageert hierop dat we op dit moment ook gewoon tegen een Nexit zijn. In de komende 
vijf jaar is een Nexit helemaal niet relevant en we voeren campagne voor de komende vijf jaar. Over vijf jaar zien we 
wel weer hoe we dan tegen een Nexit aankijken. Voor deze campagne is dat helemaal niet relevant.

WB laat de motie staan zoals die nu is.

De motie is aangenomen.

Motie 4 - Alternatief voor wijzigingsprocedure- agendapunt 4a (indiener: Jan Herber Hogendoorn)
Toelichting van JHH: Het lukt telkens niet om 75 leden bij elkaar te krijgen tijdens een LV. Het is namelijk vaak het 
geval dat er te weinig leden aanwezig zijn bij een LV om een statutenwijziging plaats te laten vinden. Mijn voorstel is 
dan ook dat het veranderd moet worden in ten minste 51 aanwezige leden in eerste aanleg en ten minste 30 aanwezige 
leden in tweede en verdere aanleg.

RV: Binnen het bestuur hebben we het hier over gehad. We zijn hier niet direct voorstander van, omdat we het liefst 
zoveel mogelijk mensen zien meestemmen over een statutenwijziging.

Vragenronde
BB: Ik wil er aan toevoegen dat we een statutenwijziging niet tijdens een SGP-jongeren café moeten laten plaats vin-
den, maar gewoon tijdens een ALV. Dus hou vast aan 51 leden. RV: Als er dingen zijn die snel geregeld moeten worden, 
dan moeten we ons niet in de vingers snijden door het alleen tijdens een ALV te laten plaats vinden.

WB: Ik ben het volledig eens met de ondergrens van 30, want anders kan er ook een statutenwijziging plaats vinden 
als er maar 6 leden aanwezig zijn. RV: Er valt hier zeker wat over te zeggen, maar het is gewoon echt niet zo dat we 
de leden minachten en we schrijven ook zeker niet zomaar een LV uit.
HvL: 30 of 75 leden is sowieso al een klein getal als we kijken naar het aantal leden dat we hebben. 
We hebben dus ook verantwoordelijkheid als leden zelf.
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JHH voegt er aan toe dat hij het prima vindt als het vooraf aan een SGP-jongeren café plaats vindt, maar het minimaal 
aantal leden van 30 moet wel gehanteerd worden.

RV: Wij ontraden dit zeker, maar we nemen de suggesties wel mee.

De motie is aangenomen

Motie 5 – Genderdiversiteit (indiener: Frans Hazeleger)
Toelichting van FH: De aanleiding voor deze motie is dat het een buitengewoon urgent thema is. We moeten het daar-
om als SGP-Jongeren gaan scherp stellen. Voor verdere toelichting op dit punt, kijk op de site.

MvNA: Vanuit het bestuur adviseren we een ‘nee’. Het staat namelijk al in de beleidsnota. Daarnaast zijn we er al veel 
mee bezig geweest. Zo is onze voorzitter hier al mee in het nieuws gekomen. Ook zie ik dat veel ondertekenaars van 
deze motie in de commissie binnenland zitten. Ik stel voor dat zij dit gaan behandelen, maar dat staat hier los van.

FH: Allereerst hebben maar twee commissieleden van de commissie buitenland deze motie ondertekend. Ik wil hierbij 
oproepen om hier toch naar te kijken samen met commissie binnenland.

De motie is verworpen.

Punt van orde
Tijdens de stemmomenten stemt het bestuur alleen mee met de politieke moties en niet met de organisatorische mo-
ties. Voor deze motie komt er dan ook geen nieuwe stemming. EJV licht dit punt toe. Tijdens de stemrondes maken wij 
als bestuur een afweging. Als het gaat om het uithangbord van SGP-jongeren dan stemmen we mee. Als het gaat om 
de vereniging zelf, dan stemmen we niet mee.
HvL voegt hierbij aan toe dat bestuursleden ook gewoon leden zijn.
WP geeft hierbij aan dat het bestuur dit beschouwt als een politieke motie en daarom vindt er geen nieuwe stemming 
plaats over deze motie.

Motie 6 – HR (indiener: Wietse Blok)
Toelichting van WB: HR problematiek is echt onze zorg en daarom deze motie.

Vragenronde
AvH: We missen bij deze motie dan wel de taken voor de afscheidend penningmeester. RV geeft hierbij aan dat er wel 
ideeën over zijn geweest, maar die zijn nog minder hygiënisch om mee naar buiten te treden.

EJV: Bent u bekend met de term kielhalen? Jullie staan daar namelijk op de nominatie daarvoor. Helaas kan dit niet 
doorgaan, want ik ben straks geen lid meer en ik ben gewoon te oud. Met HR heb je wel een punt. We zijn daarom ook 
bezig met een extern bureau en daar horen jullie in korte termijn meer over.

WB: Dank voor de scheidend vicevoorzitter. We zouden het erg jammer vinden om je talenten verloren te laten gaan. 
Spreek daarom je waardering voor hem uit door voor deze motie te stemmen.

Punt van orde: mag er gestemd worden zonder briefjes? LR geeft aan dat het verzoek gericht is aan het bestuur en niet 
aan de persoon zelf. Er hoeft dus niet gestemd te worden met briefjes.

De motie is aangenomen

11. Stemmen vicevoorzitter en penningmeester (Bijlage 8)
Berry Bouw, Arthur Polder en Tom de Nooijer zijn vrijwilligers voor de stemcommissie. Namens het bestuur is Maarten 
van Nieuw Amerongen vrijwilliger.

Helaas is Anne-Ruth Overduin afwezig tijdens deze vergadering en kan zij niks over haar zelf vertellen.

KS heeft een punt van orde. Is het verstandig om te gaan stemmen over een persoon als we die persoon niet kennen? 
WP geeft aan dat we vasthouden aan de voordracht. De vacature staat namelijk al een lange tijd op en zij is ook bekend 
binnen de vereniging. Daarnaast is ze ziek en is het dus niet billijk om vanwege deze reden de stemming uit te stellen.
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FH (namens de adviescommissie): Ze zou hetzelfde hebben verteld tijdens de voordracht dan dat we al weten via het 
voorstelverhaal op de website.

Voorstellen Kees Boer
Ik ben Kees Boer en heb bedrijfskunde gestudeerd en vervolgens de master accountancy gedaan. Ik ben nu drie jaar 
werkzaam bij Visser & Visser. Hiervoor was ik niet actief binnen SGP-jongeren, maar ik heb altijd wel waardering gehad 
voor deze organisatie. Als persoon krijg ik energie van de omgang met jongeren en het leggen van contacten. Ik heb 
er erg veel zin in om aan de slag te gaan voor SGP-jongeren. Ik wil namelijk mijn kennis en ervaring inzetten voor 
SGP-jongeren.

Toelichting begroting: Ik ben ook voor een tekstuele toelichting op de begroting, maar het is wel belangrijk dat leden 
thuis al kennis nemen van de begroting.

In verband met de tijd mogen er twee vragen aan Kees Boer worden gesteld.

JHH vraagt aan KB wie hij is als persoon. KB: Ik sta graag in contact met jongeren. Daar krijg ik namelijk energie 
van. Ik ga altijd voor de 100% voor iets. Daarnaast ben ik loyaal. Cijfers boeit me heel erg en daar ben ik dan ook 
nauwkeurig en accuraat in.

WB: wat vind je ervan om de begroting visueel te maken? KB geeft hierbij aan dat er in plaatjes ook getallen staan. 
Daarnaast moeten de leden ook wat moeite blijven doen om zich te verdiepen in de begroting.

Een punt van orde door Florian Pronk (FP): wat is de zin van ons stemmen als er geen tweetal is? In verband met de 
tijd kan hier nu even geen antwoord op worden gegeven, maar EJV zal het uitleggen.

Reactie adviescommissie
FH: Allereerst wil ik zeggen dat dit niet de vanzelfsprekende kandidaten zijn. Er ligt namelijk een hele procedure hier 
achter. Dit zijn echt de twee kandidaten die zowel bij de adviescommissie als het bestuur naar voren kwamen. Als we 
er als bestuur en adviescommissie niet uit waren gekomen dan was er wel een tweetal gesteld.

Er wordt gestemd en de stemmen worden geteld.

12. Afscheid Erik Jan en Robbert
WP geeft aan dat het een memorabel moment is en dat het ook een beetje gek is om afscheid te nemen.
Vinke, je stond een aantal jaar geleden op het punt om helemaal afscheid te nemen, maar toch ben je vicevoorzitter 
geworden. Het werk wat je deed als vicevoorzitter paste je ook als een handschoen. In die tijd dat je bij de SGP-jon-
geren zat, mocht je trouwen en ook een kindje ontvangen.
In de tijd bij de SGP-jongeren heb je veel betekend. Je wist ook wat je wilde en telkens zocht je naar de verbinding. 
Werken met mensen is dan ook echt je ding.
Na acht jaar is het nu tijd om afscheid te nemen en willen je vrouw en je kind je ook weer vaker zien.

Verleun, in de auto hadden we enige discussie over in welke commissie je eerst hebt gezeten. Jij mocht dienen in 
een tijd dat het financieel niet van een leien dakje ging bij SGP-jongeren. Je was echt een uniek persoon binnen het 
bestuur. Zo ben je eigenlijk altijd op reis en ook tijdens de vergaderingen was je vaak op reis. Tijdens de vergaderingen 
kon je ook altijd heel goed multitasken. Zo kon je altijd snel van tabblad verwisselen, namelijk van cheaptickets.nl 
naar bijvoorbeeld de begroting.
In bepaalde zaken was je een echte pitbull. We zagen Verleun dan ook in volle glorie. Je vertrekt en het is opgelost. 
Wat natuurlijk wel even vermeld moet worden is dat je zelden een update aanleverde.
Ik wens je trouwens veel reisplezier op de reis die je wellicht tijdens deze vergadering hebt geboekt.

Aan het eind van dit afscheidswoord wil ik bovenal de tekst aanhalen die Erik Jan vanmorgen ook al bij de opening 
aanhaalde. Namelijk de woorden uit Spreuken 8:21: Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en Ik zal 
hun schatkameren vervullen.
EJV: 8 jaar geleden begon ik ergens in Elburg. Uiteindelijk ben ik bij landelijk terecht gekomen. In die tijd heb ik veel 
mensen ontmoet. Telkens was ik bezig met het zoeken naar hoe je dingen gaat doen. Het leuke bij SGP-jongeren is dat 
je fouten mag maken, die ruimte krijg je hier namelijk. Je ontwikkelt namelijk ook echt je talenten. Je leert veel en 
dat heb ik niet zelf gedaan, maar meer omdat anderen een spiegel voor mij hielden. Iedereen die om mij heen heeft 
gestaan wil ik dan ook bedanken. Aan het eind toch nog een bijzonder woord voor Niek. Het was gaaf om te zien hoe 
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jij elke keer lekker je eigen gang ging en hoe je advies gaf aan ons waar wij dan weer niet om heen konden. Ik wil je 
dan ook bedanken voor de fijne samenwerking. Dit geldt natuurlijk voor het hele bestuur.

Ook wil ik kort nog iets zeggen over de samenwerking met Pos. Het ging af en toe hard tegen hard. Een voorbeeld 
hiervan is tijdens een vergadering bij Hans thuis. Na een woordenwisseling waar ik wel mijn punt heb kunnen maken, 
lag er nog één koek op de schaal. Pos pakte deze koek en brak het door de helft en gaf de andere helft aan mij. Dit is 
wel een mooi voorbeeld hoe de samenwerking tussen ons ging.

RV sluit zich aan bij de woorden van EJV. Uit het afscheidswoord van Pos blijkt toch wel weer dat hij nog niet voldoen-
de weet over het boeken van reizen, want het is namelijk niet het goedkoopste om via cheaptickets.nl een ticket te 
kopen, maar dat terzijde. RV heeft een ontzettend leuke tijd hier gehad en wil het bestuur hier dan ook voor bedanken. 
Omdat EJV een speciaal woord had voor onze beleidsadviseur, wil hij een dankwoord richten tot onze notuliste. Zij 
notuleerde toch wel elke vergadering: “het ga je goed en pas op voor muizenvallen.”

Na het afscheid van RV en EJV werd de uitslag bekend gemaakt van de stemming.
Er zijn 47 briefjes ingeleverd waarvan er 46 geldig zijn.

Kees Boer
 Voor: 45 stemmen 
 Tegen: - 
 Blanco: 1 stem

Anne Ruth Overduin
 Voor: 33 stemmen
 Tegen: 8 stemmen
 Blanco: 5 stemmen

Dit betekent dat beide kandidaten zijn aangenomen.

13. Rondvraag
Tijdens de rondvraag wil RvD het bestuur oproepen om te kijken naar de prijs van de lesboeken voor de gastlessen. Wij 
geven namelijk die gastlessen op scholen en het is echt een goede lesmethode. Alleen de scholen moeten nu betalen 
voor die lesboeken. Voor veel scholen is dit een drempel om mee te doen. Kan het bestuur er naar kijken om de boekjes 
gratis te maken en daar later op terugkomen?

MvNA gaat proberen om een richtlijn te maken om te kijken wanneer iets een organisatorische motie of een politieke 
motie is.

14. Sluiting
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Statuten

Voorwoord

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, 
tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is 
alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft. 
Psalm 127:1,2

Voor jullie ligt het jaarverslag van 2018. Een jaar wat inmiddels geschiedenis is. Een jaar waarin weer veel werk is 
verzet door de vele vrijwilligers. Sommige dingen zijn wellicht weer vergeten, terwijl andere ons nog zo helder voor 
de geest staan, alsof ze gisteren gebeurd zijn. Eigenlijk bouwen we jaar in jaar uit aan de SGP-jongeren. Uit ervaring 
weet ik dat er nogal eens laat opgebleven wordt voor SGP-jongeren, soms vanwege een vergadering, soms omdat er 
iets belangrijks moet gebeuren, of omdat ook andere dingen de aandacht vragen. Ik weet zeker dat ik niet de enige 
ben die dat wel eens meemaakt.

Wat is deze psalm dan eigenlijk confronterend. Tevergeefs, klinkt het wel drie keer achter elkaar. Het is tevergeefs 
als je bouwt op eigen kracht. Wil je jezelf en anderen bewaren (misschien voor de invloeden van de wereld) zonder 
Gods hulp? Tevergeefs. Zit je al die avonden (of ’s morgens vroeg) te zwoegen om dat ene artikel af te krijgen, om je 
mailbox weg te werken of om iets heel belangrijks te regelen? Tevergeefs. Tenzij… De HEERE het huis bouwt. Als Hij 
Zijn zegen geeft, dan is het niet tevergeefs.

Het bestuur wil iedereen die zich in 2018 heeft ingezet voor SGP-jongeren heel hartelijk bedanken!
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Bestuur
Bestuur Algemeen
In 2018 is er een heel aantal wijzigingen in het bestuur geweest. Maar liefst 5 van de bestuursleden die 2018 nog met 
ons begonnen, hebben afscheid van het bestuur genomen. Op de vergadering van 26 januari 2018 werden Jos van de 
Breevaart (organisatie en relaties) en Arie Rijneveld (leden en lokaal) in het bestuur gestemd. Ze hebben een tijdje 
meegedraaid en werden vanaf 7 april 2018 officieel bestuursleden. Vanaf 7 april versterkt ook Pieter Meijers (politiek 
bestuurslid) ons bestuur. We namen toen afscheid van Hans van ’t Land, Bert van Roekel en Willem-Jan Verdoes. Aan 
het eind van 2018, op onze ledenvergadering op 24-11-2018, namen we afscheid van Robbert Verleun en Erik Jan 
Vinke. Kees Boer (penningmeester) en Anne-Ruth Overduin (vicev
Het bestuur heeft (in de wisselende samenstellingen) 12 keer vergaderd. Dat was op 10 januari, 8 februari, 12 maart, 
10 april, 9 mei, 19 juni, 12 juli, 17 september, 25 september, 15 oktober, 8 november en 17 december. Verder is er 
op 23 oktober een vergadering geweest, waarbij ook alle commissievoorzitters van de landelijke commissies waren 
uitgenodigd.

Voorzitter – Willem Pos
Het jaar 2018 was op voorhand al een bijzonder jaar. En dat werd het ook. Immers, de Staatkundig Gereformeerde 
Partij mocht haar honderdjarig bestaan gedenken. Zo klonk het ook op de jubileumavond in Dordrecht:

‘k Zal gedenken hoe voor dezen ons de Heer’ heeft gunst bewezen.

Ondergetekende mocht daar ook spreken, en sprak daar onder andere over schaamteloosheid in de goede zin des 
woords. Ik sprak daar ook over de vrijheid van meningsuiting, die we wat mij betreft meer zouden moeten omarmen, 
omdat we dat grondrecht ook steeds meer nodig krijgen. In het jaar 2019 is snel genoeg duidelijk geworden wat ik 
daarmee bedoelde. En ik benoemde ook dat we bovenal mensen nodig hebben die onze partij (en uiteraard ook onze 
jongerenorganisatie) een warm hart toedragen omdat de speerpunten van onze partij hen letterlijk aan het hart gaan.

We gaven ook zelf een boek uit, ‘Op de bres’, waarin de Tweede Kamerfractievoorzitters die de SGP heeft gehad worden 
geportretteerd. In het najaar gaven we ook de essaybundel ‘Eeuw uit, eeuw in’ uit, waarin we de partij gedachten mee 
hebben gegeven over belangrijke thema’s. Deze uitgaven mogen in geen huis missen!

2018 was daarmee ook een jaar dat veel publiciteit met zich meebracht. Het Algemeen Dagblad schreef daar al over 
in januari, en hun artikel over onze jongerendag in maart haalde zelfs de voorpagina. Overigens schreven ook het 
Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad grote artikelen over de jongerendag. De Volkskrant, NRC, NOS op 
3, Elsevier en Radio 1 publiceerden over het jubileum van de moederpartij en vroegen daarbij ook naar de visie van 
SGP-jongeren op de honderdjarige. Dat was niet voor het laatst, want daarna volgden nog publicaties in De Saam-
binder, De Volkskrant, Nederlands Dagblad, Algemeen Dagblad, Trouw, Reformatorisch Dagblad en meermaals WNL 
Radio 1. Daarin ging het onder andere over genderneutraliteit, een vliegtaks, dividendbelasting, gedwongen inenten, 
abortus en duurzaamheid. Kortom, als SGP-jongeren hebben we in 2018 regelmatig diverse kanalen gebruikt om onze 
standpunten naar voren te brengen. En niet zomaar, maar omdat het leven naar Gods Woord goed is voor de héle 
samenleving.

Vice-voorzitter - Anne-Ruth Overduin
Het jaarverslag 2018 vraagt ons om weer terug te kijken op afgelopen jaar. Dit jaar kende enkele hoogtepunten, zowel 
voor mij persoonlijk als in de functie als vicevoorzitter.

Sinds eind november heeft Erik Jan afscheid genomen als vicevoorzitter en mag ik mijzelf vicevoorzitter noemen. Voor 
het jaarverslag al zijnde vicevoorzitter is het een uitdaging om een stuk te schrijven die het gehele jaar op de juiste 
manier beschrijft en recht doet aan alle gebeurtenissen.

In het algemeen kan gesteld worden dat afgelopen jaar weer een jaar vol successen was. Een jaar waarin vele vrijwil-
ligers hard gewerkt hebben om mooie activiteiten te ontplooien. Maar ook een jaar waarin we weer met elkaar het 
geluid van de SGP-jongeren hebben laten horen. Zoals een prachtige jongerendag, tal van SGP-J cafe’s, congressen, 
etc. Alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, hartelijk dank!

Persoonlijk zijn er ook enkele hoogtepunten te noemen, zoals het feit dat we in 2019 een kleine hopen te krijgen. En 
dat bracht al de enige hoogtepunten met zich mee in het jaar 2018. Daarnaast mocht ik getuige zijn van het prachtige 
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aurora borealis (noorderlicht) en andere scheppingswonderen. Samengevat kunnen we zeggen dat het jaar 2018 een 
jaar vol zegeningen was voor de SGP-jongeren en voor mij persoonlijk. En ik bid en hoop dat God ons weer wil zegenen 
en helpen bij alles wat we hopen te doen in het komende jaar!

Secretaris – Josefien Verschuure
2018 ligt weer achter ons. Dat betekent dat ik alweer over de helft ben van mijn drie-jaren termijn als bestuurslid. Ik 
moet zeggen, dat gaat erg snel. Wat heb ik weer genoten van dit jaar! Inmiddels weet ik aardig wat er moet gebeu-
ren en durf ik wel te zeggen dat ik het secretaris zijn meer in de vingers heb gekregen. Dat betekent natuurlijk niet 
dat ik nergens steken laat vallen. Zeker toen ik als stagiaire voor de klas kwam, moest ik echt even moeite doen om 
SGP-jongeren genoeg tijd te geven en in te passen in mijn minder flexibele leven. Gelukkig ben aardig gewend geraakt 
aan lesgeven en lukt het me weer om tijd te steken in SGP-jongeren. In 2018 ontdekte ik dat we een archief niet voor 
niets bewaren. Verschillende keren dook ik erin – onder andere om te kijken waar het mis gegaan was bij de herstruc-
turering. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. En verder? Verder heb ik me vooral drukgemaakt met het regelen van 
vergaderingen. Ik schreef uitnodigingen, maakte me druk om agenda’s, vergaderstukken en een klein beetje om de 
notulen, hoewel die gelukkig door iemand anders werden gemaakt! Hier en daar plande ik een sollicitatiegesprek en 
ik beantwoorde de nodige mailtjes. Voor het eerst verschenen dit jaar enkele columns van mij, namens SGP-jongeren 
op CIP. Maar dat niet alleen, ik heb weer zoveel leuke en enthousiaste mensen leren kennen op de congressen of bij 
andere activiteiten en dan kan ik met recht zeggen dat de motivatie die ik had toen ik begon, nog steeds dezelfde is: 
“ik zet me graag in voor SGP-jongeren, omdat het een club is die Gods Woord wil uitdragen en na wil leven, maar ook 
omdat het een club is, met hele leuke mensen!” Met deze motivatie ga ik 2018 uit en begin ik 2019.

Adviescommissie – Frans Hazeleger
In 2018 werd de commissie versterkt door Arthur Polder en Leander Fierens. Jos van de Breevaart nam afscheid i.v.m. 
zijn vertrek naar het bestuur. In 2018 hebben we op verschillende momenten gevraagd en ongevraagd advies gege-
ven, hebben we meegedraaid in het breed LB en hebben we voor de functie van penningmeester en vicevoorzitter 
gesprekken gevoerd met de kandidaten. Onderwerpen waarover wij advies hebben uitgebracht zijn: handhaving van 
de Drie Formulieren van Enigheid, wenselijkheid van directe familieleden in het bestuur, de website, verschijning van 
In Contact en de opzet van SGPJ-cafés. Daarnaast hebben we intensief meegedacht met het nieuwe beleidsplan. In 
de verschillende fasen hebben wij hierover ons advies gegeven. We kijken terug op een jaar waarin de samenwerking 
met het bestuur goed te noemen was.

Beleidsadviseur – Niek Bakker
2018 stond in het teken van jubileumactiviteiten. Belangrijke taken voor de beleidsadviseur waren de realisatie van 
de jubileumglossy en het proces voor de uitgave van het boek ‘Op de bres’. Ook de jubileumherdenking in april en de 
familiedag in september vroegen daarom tijd en aandacht.

In het afgelopen jaar hebben ongeveer 75 klassen deelgenomen aan de gastlessen van SGP-jongeren. Daarnaast faci-
literen we er ook nog velen met materiaal. Voor het eerst gaf SGP-jongeren dit jaar ook gastcolleges aan universitaire 
studenten. De jaarlijkse cursusdag voor vrijwilligers was een succes.

In het afgelopen jaar is het nieuwe strategische plan vastgesteld binnen de partij, waar de voorzitter en beleidsadvi-
seur aan hebben meegewerkt. Op het najaarscongres werd de nieuwe beleidsnota met de titel ‘Plannen maken doe je 
zo!’ vastgesteld. Verder nam de beleidsadviseur deel aan het managementteam van het partijbureau en verrichtte van 
daaruit ondersteunende en adviserende werkzaamheden voor de organisatie.

Ledenwerving – Arie Rijneveld
In 2018 ben ik gestart bij de commissie Ledenwerving, die valt onder mijn portefeuille Leden & Lokaal. Ledenwerving 
is altijd een grote uitdaging, omdat de resultaten direct zichtbaar zijn. Daarnaast is het een belangrijke commissie, 
omdat SGP-jongeren bestaat bij de gratie van haar leden. Het afgelopen jaar is het ledenaantal van SGP-jongeren 
iets teruggelopen. Het resultaat van onze inzet op het combi-lidmaatschap is nog niet zichtbaar. Wel hebben we te 
maken met een grote uitdaging rondom de AVG. De eerste resultaten wijzen uit dat dit effect groter is dan verwacht. 
Zoals in de beleidsnota is verwoord, is het onze inzet om het ‘gewone’ ledenaantal stabiel te houden en daarnaast in 
te zetten op combi-leden.

Aan de inzet zal het niet liggen, want er wordt hard gewerkt om de ledenmomenten te organiseren en in te vullen. 
We zijn op veel beurzen aanwezig, zoals de Duikenburgse Dagen, de Familiedagen in Hardenberg en Gorinchem, de 
Terdege Zomerfair etc. Daarnaast worden ook de jongerendagen van de diverse kerkelijke verenigingen frequent door 
ons bezocht. Er zijn een aantal mensen die vaker meehelpen aan ledenwerfmomenten. Daar zijn we erg blij mee! Als 
commissie van vier personen hebben we dat ook zeker nodig. Daarnaast blijft dit een punt van aandacht! 
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We hopen ook in het komende jaar op de betrokkenheid van actieve vrijwilligers te kunnen rekenen.

In 2018 zijn er vier mensen vertrokken bij de commissie. Met drie van hen heb ik nooit samengewerkt, omdat ze bij-
na gelijktijdig met Willem-Jan zijn vertrokken. Het gaat om Jacomijn Groen, Marijn de Jong en Marien Blok. In het 
achterliggende jaar is ook Mathilde Meerkerk vertrokken. Teunis-Jan van Asselt is nieuw bij de commissie en draait 
inmiddels volwaardig mee.

Communicatie – Dirk van Horssen
Afgelopen jaar is er weer veel werk verzet. Ook op het gebied van communicatie is er weer het nodige gebeurt. Wel is 
er dit jaar een tekort aan mensen geweest op de plaatsen van social media en vormgeving. Social media is gelukkig 
weer ingevuld, alleen voor Vormgeving is er nog steeds een vacature. 

SGP-jongerendag 
Voor deze dag is een uitgebreide campagne gevoerd waarbij de insteek was om mensen bewust te maken van het 
thema wat ook nu nog steeds zeer actueel is. Door middel van persoonlijke uitnodigingen, filmpjes en posters werd de 
boodschap van ‘Eerlijk handelen’ de woonkamer ingebracht. 

Vormgeving 
Op het gebied van vormgeving is weer veel gedaan. Voor veel lokale activiteiten zijn posters ontwikkeld, kaartjes 
ontworpen etc. Ook voor de activiteiten is weer het nodige vormgegeven. Wel is gebleken dat één vormgever niet 
voldoende is, waardoor er nog steeds een vacature is op deze positie. 

Videografie 
Afgelopen jaar zijn er weer de nodige filmpjes ontwikkeld. Dit jaar vooral ter promotie van onze activiteiten. We kon-
den dit snel en goed oppakken, wat te danken is aan de uitstekende videobewerkers die op dit moment in ons team 
actief zijn. 

De volgende mutaties zijn er in onze commissies geweest: Rob (Vormgever) is vertrokken, hier is nog steeds een 
vacature voor. Jos (Social media en website) is bestuurslid Organisatie & Relaties geworden. Zijn rol is ingevuld door 
Corné van Tilborg.

In Contact – Niels van Leeuwen
De redactie van In Contact heeft in het afgelopen jaar twee nummers gemaakt en een bijdrage geleverd aan de ‘Glossy 
100 jaar SGP’. De edities hadden achtereenvolgens duurzaam handelen en verdrukking als thema. Voor In Contact zijn 
er het afgelopen jaar weer verschillende grote namen geportretteerd/geïnterviewd. Te denken valt aan oud-politicus 
Hans Wiegel, Martijn van Helvert en natuurlijk onze eigen voorman Kees van der Staaij. De redactie heeft in 2018 
meerdere keren vergaderd. Daarnaast waren er enkele informele bijeenkomsten.

Net als in 2017 is de samenstelling van de redactie het afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. Vanaf januari 2019 ver-
sterkt Robert Braskamp het IC-team.

Als redactie gaan we 2019 in met nieuwe energie en motivatie. We hopen weer vier (!) mooie edities uit te brengen. 
Wel zal het komende jaar in het teken staan van afscheid. Niels van Leeuwen, Cornel van Beek, Hannah Neele en Jan 
de Rooij zijn voornemens de redactie helaas vaarwel te zeggen. Desalniettemin zijn we ervan overtuigd dat de redactie 
op korte termijn waardige opvolgers zal verwelkomen.

Klik – Nellieke Oudijn
De KLIK-commissie heeft het afgelopen jaar drie nummers verzorgd en evenzoveel vergaderingen belegd. Nummer twee 
stond in het teken van het jubileum van de SGP en draaide om het getal ‘100’. De KLIK wordt niet geschreven rondom 
een bepaald thema, dus de andere KLIK’s bevatten artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De serie Standpuntig, 
waarin de standpunten van de SGP aan de hand van het alfabet worden uitgelegd, is afgelopen. In KLIK 2019.1 starten 
we daarom met een nieuwe serie. De serie Met goed fatsoen, over verschillende etiquettes, loopt nog, evenals de serie 
Hotspots, over mooie plekjes in Nederland.

Afgelopen jaar heeft KLIK een wedstrijd uitgeschreven. Mathilde Verheij is VIP-KLIK’er geworden, voor de komende 
twee jaar. Zij schrijft elke KLIK een statement en in KLIK 2018.3 stond een leuk interview met haar.
Er is het afgelopen jaar nagedacht over een nieuwe drukker en vormgever. De contacten met De Groot zijn gelegd. 
Zij hebben voor ons een mooie proef-vormgeving gemaakt, die vanaf KLIK 2019.1 gebruikt zal worden. De contacten 
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over en weer lopen goed en de verwachtingen zijn hoog gespannen. We zijn als commissie blij met deze nieuwe stap 
en jas voor KLIK!
Aandachtspunten blijven in het komende jaar het grote verloop in de commissie. We zijn nu met 4 man, waarvan er 
3 artikelen schrijven. De ideale commissie bestaat uit in ieder geval 6 personen, waardoor er ruimte is voor 2 nieuwe 
mensen.
Een ander aandachtspunt is onze input voor sociale media. Het rooster dat we maken voor het aanleveren van input 
moet daadwerkelijk opgevolgd worden. 
Verder gaan we het komende jaar de vormgeving van KLIK fine-tunen.

Er staan weer mooie ideeën klaar om uitgevoerd te worden. We kijken uit naar het komende KLIK-jaar.

Relaties – Jos van de Breevaart
Begin 2018 heeft de commissie een nieuwe voorzitter gekregen. In de nieuwe structuur is onze voorzitter, Jos van de 
Breevaart, ook landelijk bestuurslid. Hiermee zijn de lijntjes met het bestuur een stuk korter geworden.

In 2018 hebben we als commissie de samenwerking met sponsoren gezocht voor twee items van In Contact. In beide 
exemplaren hebben we weer een aantal sponsoren een podium gegeven, in ruil voor een financiële bijdrage aan de 
SGP-jongeren. Twee van de vier edities van In Contact zijn in 2018 komen te vervallen, een vanwege de jubileumuit-
gave van de SGP, waaraan de SGPJ-jongeren ook heeft bijgedragen, een andere hebben we om financiële redenen niet 
uit kunnen geven. Wel heeft de commissie naast de advertenties in de In Contact gezorgd voor sponsoren die hun 
steentje aan de SGP-jongerendag wilden bijdragen, in ruil voor het aanwezig zijn op de dag zelf, met een promotie-
stand of in de presentatie.

Tot slot hebben we ook voor het najaarscongres gelden binnengehaald door enkele sponsoren een podium te bieden.

Naast sponsoring zijn we ook op zoek gegaan naar een besparing op het drukwerk van de In Contact, wat resulteerde 
in een overstap naar een andere drukker, met een mooi financieel voordeel.

In 2018 hebben we als commissie afscheid genomen van Dinant Pas en van ons bestuurslid Willem-Jan Verdoes. De 
commissie Relaties heeft in 2018 op de volgende data vergaderd: 14 februari, 26 februari, 27 maart, 28 mei, 2 juli en 
22 november.

Organisatie – Jos van de Breevaart
We mogen als commissie Organisatie terugzien op een succesvol jaar. We begonnen met een SGPJ-café op 26 januari 
in Dordrecht, met SGP-burgemeester Pieter Verhoeven. Hier is ook onze nieuwe voorzitter en bestuurslid Jos van de 
Breevaart door de leden gekozen.

Na de SGP-jongerendag, die georganiseerd werd door de Jongerendagcommissie, zijn we direct verder gegaan met de 
organisatie van het voorjaarscongres op 7 april. Deze activiteit vond plaats in het Wartburg College in Amersfoort. 
Gedurende het voorjaarscongres hebben we naast de ledenvergadering ons vooral bezig gehouden met het onderwerp 
Zorg.

Op 7 juni organiseerden we een SGPJ-café in Leiden, met Cor Verkade. Hij dacht met ons na over de toekomst van 
de SGP. Ook op 5 oktober was er een geslaagd SGPJ-café, dit keer in Gouda, met Bert-Jan Ruissen over Europa en de 
plaats van de SGP hierin.

Op vrijdagavond 23 en zaterdag 24 november vond het najaarscongres plaats. Dit keer op een andere locatie, omdat 
we wilden kijken of een kostenbesparing mogelijk was, maar ook om eens een keer iets anders te proberen. Kasteel 
Hoekelum in Barneveld bleek een mooi alternatief. Dit geslaagde najaarscongres stond in het teken van het 100-jarig 
bestaan van de SGP.

Op 19 december organiseerden we voor onze vrijwilligers een leuke informele bijeenkomst in het Hoornbeeck College 
in Amersfoort, waar we met elkaar gesport en gedineerd hebben.

We hebben in 2018 als commissie afscheid genomen van onze voorzitter Bert van Roekel en van Annelies van der Elst 
en Lisette Baas.

De commissie Organisatie heeft in 2018 op de volgende data vergaderd: 23 april, 28 juni, 5 september, 12 november 
en 10 december.
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Jongerendagcommissie – Jos van de Breevaart
Begin 2018 zijn we als commissie op volle sterkte doorgegaan met het organiseren van de jongerendag. Het thema en 
de inhoud waren grofweg bekend rond de jaarwisseling. Het werd gedurende de eerste weken van het jaar duidelijk dat 
het thema ‘Eerlijk handelen’ zou worden. Dit is later concreter gemaakt door het programma op te splitsen in de een 
deel over voedsel, waarbij minister Schouten de hoofdspreker was en een deel over de handelsketen, met als hoofd-
spreker Minister Kaag. De SGP-jongerendag was op 10 maart, in het Beatrixtheater. De locatie stond al vrij snel vast, 
door een compensatie doordat we de vorige keer op het laatste moment uit moesten wijken naar een andere locatie. 
Hierdoor kon dit keer de focus veel meer gelegd worden op de dingen daaromheen. Zo gebruikten we voor het eerst 
een digitaal systeem voor interactie met de jongeren in de zaal.
Qua financiën gaat onze dank uit naar de sponsoren, die een groot deel van de kosten gedragen hebben. We hebben 
hen op verschillende manieren op verschillende momenten in het programma een plaats gegeven. De opkomst viel, 
mede door de campagne voor de gemeenteraadsvergaderingen en een andere kerkelijke jongerendag, iets tegen.
We mogen als commissie terugzien op een geslaagde dag!

De commissie vergaderde in 2018 op 9 januari, 24 januari, 12 februari, 21 februari, 7 maart en 17 april.

De commissie bestond uit Bert van Roekel (voorzitter), Caroline Schimmel, Dirk van Horssen, Erik-Jan Vinke, Hans 
van ’t Land, Janneline van Westreenen, Jeanine Heij, Jos van de Breevaart, Maarten van der Sluijs, Maarten van 
Nieuw-Amerongen, Niek Bakker, Rianne Mulder, Rick van de Waerdt, Rob Scheurwater en Willem Pos.

Politiek Platform
Algemeen - Maarten van Nieuw Amerongen en Pieter Meijers
2018 was een goed jaar voor het Politiek Platform. We mogen terugkijken op een geslaagde SGP-jongerendag, een 
gouden medaille bij het PJO-Parlement en een heuse essaybundel. 

Tijdens het voorjaarscongres werd spijtig genoeg afscheid genomen van politiek voorzitter Hans van ’t Land. Het Po-
litiek Bestuur heeft het wegvallen van deze ex-Kamerkandidaat, huisfilosoof en eeuwige student opgevangen met het 
aantrekken van Pieter Meijers. Hiermee verviel ook het functionele onderscheid tussen politiek voorzitter en secreta-
ris. Sinds 2018 spreken we alleen nog maar van Bestuursleden Politiek. In de praktijk betekende dit dat Maarten van 
Nieuw Amerongen de externe honneurs voor zijn rekening nam en Pieter Meijers meer de interne processen binnen het 
Politiek Platform zou waarnemen. Maarten werd verantwoordelijk voor de commissies Internationaal en Binnenland; 
Pieter kreeg Duurzame Ontwikkeling en Landbouw, Sociaaleconomische Zaken, Zorg en de rompcommissie Onderwijs. 
Overige personele wijzigingen bestonden uit de transfer van Zorg-commissielid Rianne Stout naar Onderwijs (voorzit-
ter), Binnenland-commissielid Frans Hazeleger naar DOL (voorzitter) en Sharon van Vugt volgde Annerieke Roukens 
op als notulist. 

Naast de cafés, interne debatavonden, lokale avonden en vele andere activiteiten waren de SGP-jongerendag en de 
twee congressen de belangrijkste activiteiten. Op het voorjaarscongres werd met onder meer Diederik van Dijk stil-
gestaan bij de ouderenzorg in Nederland. Op het najaarscongres spraken Peter op ’t Hof, Ton van der Schans, Paul 
Nieuwenburg en Chris Stoffer, in het kader van 100 jaar SGP. Thema van de tweejaarlijkse SGP-Jongerendag was ‘Eerlijk 
handelen’. Ministers Kaag en Schouten waren de publiekstrekkers en spraken respectievelijk over buitenlandse handel 
en duurzaam landbouw- en voedselbeleid.

Beide politiek bestuursleden hebben diverse malen opgetreden in landelijke media, zoals het Parool, Algemeen Dag-
blad, Reformatorisch Dagblad, Trouw en NOS op 3. We bleven columns schrijven voor CIP.nl en droegen bij aan SG-
P(J)-bladen In Contact, Zicht en de Banier.

Er was samenwerking met andere PJO’s, bijvoorbeeld in de vorm van het Vliegpact (vervolg op het Terlouw-manifest). 
In internationaal verband werd er weer volop samengewerkt binnen ECPYouth. Maarten van Nieuw Amerongen en 
Internationaal Secretaris Coen Hermenet bezochten de zomerschool en algemene ledenvergadering Wroclaw, Polen, 
alwaar ze ook meededen aan een publieke demonstratie tegen mensenhandel, uitbuiting en prostitutie. De verschil-
lende politieke commissies onderhouden verschillende contacten met allerlei externe organisaties in hun vakgebied. 

Een belangrijke slag die gemaakt is in het afgelopen jaar is dat er planmatiger en met meer structuur te werk is gegaan 
binnen het Politiek Platform. Tevens werd naar aanleiding van de nieuwe beleidsnota het initiatief genomen om in de 
toekomst met drie kernthema’s per jaar te gaan werken.
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Commissie Binnenland – Lianne Ruitenbeek
Commissie Binnenland heeft een leuk en actief jaar achter de rug. We schreven in het Reformatorisch Dagblad, de 
Banier, op CIP en natuurlijk op onze eigen website, waren actief bij het PJO-parlement en bezochten verschillende 
inhoudelijke bijeenkomsten, zoals een evenement van ProDemos over digitale democratie. We hebben ons het afgelo-
pen jaar beziggehouden met thema’s als dubbele nationaliteit, immigratie en integratie, genderneutraliteit en moraal, 
discriminatie, vrijheid van meningsuiting en (de toekomst van) de democratie. Naar buiten toe hadden we een actieve 
bijdrage, zoals de participatie in het debat over de Wiv en de gekozen burgemeester. Ook droegen we een steentje bij 
aan de gemeenteraadsverkiezingen en de essaybundel. Sinds dit jaar organiseren we naast de gewone avonden ook mi-
ni-interne debatavonden, waar we als commissie samen een avond lang ons in een heel specifiek onderwerp verdiepen.

In het komende jaar D.V. hopen we deze mini-interne debatavonden voort te zetten en willen we ook een interne 
debatavond organiseren voor alle vrijwilligers. Ook willen we een avond organiseren over het thema dubbele nationa-
liteit. We maken vlogs in aanleiding naar de Provinciale Statenverkiezingen. Onze inzet met betrekking tot het thema 
discriminatie duurt onverminderd voort. Verder hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de nieuw te schrijven 
Kernideeën en natuurlijk steeds een bijdrage te leveren aan het debat.

De commissie bestaat op dit moment uit zes personen. We hebben Jaap Driessen, Rody van Heijst en Laurens van 
der Staaij mogen verwelkomen. Frans Hazeleger (naar commissie DOL), Quintijn Aman en Koen Schouten hebben de 
commissie verlaten.

Commissie Binnenland heeft vergaderd op 14 februari, 3 april, 25 september en 14 november. We werken met com-
missie-updates: we geven iedere twee weken aan elkaar aan waar we ons mee bezig hebben gehouden de afgelopen 
twee weken en wat we de komende twee weken willen gaan doen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we minder 
vaak vergaderen.

Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw – Frans Hazeleger
Als commissie zijn we ook in 2018 weer actief geweest rondom de thema’s duurzaamheid en landbouw. Er waren veel 
personele wisselingen, maar het werk ging gewoon door.

Personele wisselingen
Voorzitter Pieter Meijers verliet onze commissie rond de zomer om zijn plaats in het bestuur van SGP-jongeren in te 
nemen. Hij werd opgevolgd door Frans Hazeleger, tot dat moment lid van de commissie Binnenland. Aan het eind 
van 2018 konden we twee nieuwe leden verwelkomen: Willem Jan Blom en Tjeerd Visser. Een mooie aanwinst voor de 
commissie! Maurits Gorter heeft zijn vertrek aangekondigd.

Inhoudelijk
We begonnen het jaar met een mooie SGP-jongerendag. Het thema van deze dag was gericht op onze commissie. Ver-
spilling, de waarde van voedsel en het belang van boeren werd met deze dag mooi onderstreept. Met de overhandiging 
van het Fosfaatplan aan de minister hebben we het halfjaarplan fosfaat op een mooie manier afgerond. Met dit plan 
heeft onze commissie laten zien dat we in staat zijn een inhoudelijk doortimmerd verhaal neer te zetten waar de po-
litiek mee verder kan. De fosfaatproblematiek is buitengewoon ingewikkeld, maar we hopen dat de minister met onze 
input een stapje op weg is geholpen.

In het jaar 2018 was gentech een belangrijk onderwerp. Met name Maurits Gorter heeft zich in dit thema verdiept, 
hierin bijgestaan door Willemieke, Jan Pieter, Pieter en Frans. In de bezinning speelde niet alleen een literatuurstudie, 
maar ook diepte-interviews met deskundigen prof. dr. Ir. G. H. J. Kema en met dr. ir. H. Paul. In de vergadering van 
december kon het thema worden afgerond door een manifest vast te stellen. De uiteindelijke weergave van de visie van 
onze commissie laat zich samenvatten met het woord genuanceerd. Het manifest bepleit uiterste terughoudendheid 
met betrekking tot gentech, maar een algehele afwijzing gaat te ver. Er kunnen zwaarwegende belangen zijn die gen-
tech noodzakelijk maken. Te vaak wordt dit argument echter gebruikt als breekijzer om gentech op allerlei manieren 
mogelijk te maken. Die benadering wijst het manifest duidelijk af. We hopen dit manifest in 2019 aan te bieden aan 
de CU/SGP fractie binnen het Europees Parlement.

Johannes van der Poel en Friso Oostenbrink hebben zich dit jaar bezonnen op de klimaatparagraaf van het regeer-
akkoord. De steeds maar weer veranderende actualiteit op dit thema zorgde ervoor dat er geen concrete resultaten 
zijn gekomen. Wel is er een interne debatavond geweest over dit thema. Met een mooi aantal SGP-jongeren hebben 
we nagedacht over dit belangrijke en actuele thema. Op basis van de bezinning van het afgelopen jaar hopen we in 
februari 2019 een advies uit te brengen aan de fractie van de Tweede Kamer. 
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Hier willen we de Tweede Kamerfractie een aantal suggesties doen voor eigen accenten op het beleid.
Vrijdag 8 juni vond er in samenwerking met Woord & Daad en de jongerenorganisaties van CU en CDA een bijeenkomst 
plaats over de waarde van voedsel. Met name Willemieke van de Graaf had hier vanuit de commissie een DOL een 
belangrijke rol in. De avond over energievoorziening van 15 juni, die mede door DOL werd georganiseerd, was druk 
bezocht. Johannes van der Poel had tijdens deze avond een mooie bijdrage over zijn expertise.

Naast al deze dingen heeft vooral Jan Pieter Bijnagte een aantal mooie artikelen geschreven over verschillende thema’s 
binnen het bereik van onze commissie.

Commissie Internationaal – Coen Hermenet
Voor commissie Internationaal stond 2018 voor een belangrijk deel in het teken van het schrijven van een visiedocu-
ment. We vonden het belangrijk om ons te bezinnen op wat we doen, en waarom we dat doen. Dat moet met regelmaat 
gebeuren, maar we wilden iets tastbaars wat bovendien voor langere tijd waarde zou hebben. Als commissie hebben we 
acht kernthema’s vastgesteld: defensie/NAVO, EU, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en christenvervolging, 
internationale organisaties, islamitische wereld, Israël, en grootmachten. Daarnaast is er aandacht voor internationale 
contacten.

Op al deze thema’s hebben we nagedacht over concrete standpunten en heldere onderbouwing. Daarbij is gekozen voor 
een opzet gebaseerd op de huidige internationale situatie, zonder het document door de meest actuele gebeurtenissen 
te laten leiden. Zodoende moet het visiedocument ten minste voor de komende jaren een basis zijn om op terug te 
vallen. Ook hopen we met dit document op een consistente manier standpunten rond de actualiteit in te nemen. Op 
het najaarscongres van SGP-jongeren is het visiedocument gepresenteerd. Daarnaast zijn er ontmoetingen geweest met 
Kees van der Staaij en Bert-Jan Ruissen, waarin onder meer het visiedocument is besproken.

Naast dit project was er ook aandacht voor de actualiteit. Op verschillende plaatsen, zowel online als op papier, schre-
ven we als commissie over tal van onderwerpen. Van Israël tot Jemen, en van het klimaatakkoord van Parijs tot het 
migratiepact van Marrakesh.

Verder was SGP-jongeren vertegenwoordigd op het voorjaarscongres van ECPYouth in Den Haag en de summer school 
in Wroclaw, Polen. De summer school stond in het teken van mensenhandel.

Na een jaar met veel wisselingen is de samenstelling van commissie Internationaal in 2018 onveranderd gebleven. Wel 
vertrekt Levi Verschoof vanaf 1 januari 2019.

Ook in 2019 staan er DV weer belangrijke dingen op de agenda; onder meer de verkiezingen voor het Europees Parle-
ment, en het SGPJ-voorjaarcongres rond het thema ’70 jaar NAVO’.

Commissie Onderwijs – Rianne van Hoepen
Commissie onderwijs is nog steeds in de opstartende fase. We zitten erg om nieuwe commissieleden verlegen! Momen-
teel is er een lid (Aart de Waal) en een (tijdelijke) voorzitter (Rianne van Hoepen). We zijn het afgelopen half jaar 
aangeschoven bij LAKS om mee te denken over een manifest over verbetering van de toegang tot onderwijs. Dit wordt 
de komende maanden verder uitgewerkt. Met hopelijk nieuwe aanwinsten in het komende jaar hopen we volgend jaar 
wat meer te kunnen melden!

Commissie Sociaal Economische Zaken – Arthur Polder
Commissie SEZ is in 2018 behoorlijk van samenstelling veranderd. Arie Rijneveld verliet de commissie, Arthur Polder 
werd de nieuwe voorzitter. Johan de Man en Johannes Lont verlieten de commissie en Erik de Knegt kwam de com-
missie versterken.

In 2018 heeft de commissie zich voornamelijk bezig gehouden met de woningmarkt. In dit kader zijn er twee gesprek-
ken geweest, met een journalist van het Financieel Dagblad en met een medewerker van de Sociaal-Economische Raad. 
Momenteel werkt de commissie aan de afronding van dit thema.
In februari heeft Arthur deelgenomen aan een debat over de woningmarkt in Amsterdam, georganiseerd door Denktank 
de Starterswoning.
Daarnaast heeft de commissie (steeds in wisselende samenstelling) in januari de Tweede Kamerfractie bezocht, in 
februari een symposium van het CPB over eenverdieners bijgewoond en in mei deelgenomen aan het PJO-parlement.
Verder zijn er diverse statements geplaatst en is er een artikel voor Zicht geschreven. Tenslotte heeft de commissie een 
bijdrage geschreven voor de essaybundel van SGP-jongeren.
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De commissie heeft op de volgende data vergaderd: 15 februari, 11 april, 28 augustus, 17 oktober en 22 november.

Commissie Zorg – Mark van Opijnen
Opnieuw kunnen we terugkijken op een mooi jaar voor de Commissie Zorg. Het ‘nieuwe’ is er in positieve zin inmiddels 
wel volledig af, wat wil zeggen dat we er qua zelfstandigheid, activiteiten en netwerk bijzonder goed voor staan. 
Daarbij hebben we veel te danken aan Niek Bakker, die er bovenop zit om bepaalde uitnodigingen wel of niet aan 
onze commissie door te sturen. We worden nog steeds door veel organisaties benaderd en kunnen op die manier op 
brede schaal christelijke, zorggerelateerde geluiden laten horen. Zo hebben Niek Bakker en Rianne van Hoepen eind 
november bij de Bildung Academie onder de titel ‘God en de grenzen van de vrije wil’ mogen spreken over euthanasie. 
Moeilijk om in een omgeving met studenten die er volledig anders over denken onze boodschap op de juiste manier 
te brengen, maar tegelijkertijd waardevol en leerzaam. Eind maart waren we te gast in de Tweede Kamer bij Kees van 
der Staaij. Onder het genot van een diner hebben we als commissie ideeën en dilemma’s uitgewisseld. Het deed goed 
om de onderlinge en wederzijdse betrokkenheid te voelen. Uiteindelijk resulteerde het bezoekje er tevens in dat Nanja 
Mol en Peter Mulder enige tijd later meekonden met een werkbezoek aan een Amsterdams hospice.

Ook op het gebied van schrijven zijn we weer actief geweest in het afgelopen jaar, al leggen we daar bewust minder 
nadruk op. Desondanks verschenen er van onze hand, naast de digitale schrijfsels, artikelen in het RD, AD en Trouw. 
Een tegenvaller in het afgelopen jaar is de beperkte betrokkenheid bij de Week van het Leven. Voorgaande jaren wer-
den wij als commissie daar vanuit de SGP-fractie bij betrokken; dit jaar leek onze hoofdactiviteit een inhoudsvolle 
kennisavond te worden in samenwerking met de NPV en het RD. Helaas ging dit op verscheidene redenen niet door, 
maar we hopen op een ander moment alsnog deze avond te kunnen (mede-)organiseren.

Wat betreft de samenstelling van de commissie is er opnieuw het nodige veranderd in het afgelopen jaar. Zo verliet 
Sietse Zwanenburg onze commissie. Gelukkig werden we al snel versterkt door Anne Kersten en Peter Mulder, die 
beiden een waardevolle aanvulling voor onze commissie blijken te zijn! Ook in het komend jaar verandert er het een 
en ander. Zo stopt Arjen Mol na de eerste vergadering van het nieuwe jaar en zal ook ik mijn taak als voorzitter over-
dragen en de commissie verlaten. Ik zie terug op een waardevolle, leerzame tijd die ik niet had willen missen! Met 
twee nieuwe commissieleden, Ralf Boon en Lydia Terlouw, is er weer nieuwe versterking en kan hopelijk een stabielere 
koers ingezet worden. Dit alles om ons op de juiste manier uit te kunnen blijven spreken op het gebied van Bijbelse 
politiek en gezondheidszorg.

Lokaal 
Algemeen – Arie Rijneveld
Als bestuurslid ben ik ook verantwoordelijk voor de ruim 25 lokale commissies van SGP-jongeren. De achterliggende 
jaren zien we vanuit hen een toenemende betrokkenheid bij de gehele organisatie. Daar wil ik mijn waardering voor 
uitspreken. Er worden mooie avonden en interessante activiteiten georganiseerd. Daarin komt ook weer de eigenheid 
van een lokale commissie naar voren. Elke commissie richt zijn werk zelfstandig in en dat leidt tot een scala aan 
activiteiten.

In 2018 zijn de volgende commissies gestart: Ridderkerk, Barendrecht, Katwijk en een doorstart in Kampen. Ook is dit 
het eerste volledige jaar van de commissie SGP-jongeren Ambacht/Zwijndrecht. Er is gedurende het jaar met meerdere 
pogingen gestart om elders in het land nieuwe commissies te starten. De verwachting is dat er nog enkele commissies 
bij zullen komen.

We hebben het achterliggende jaar twee keer vergaderd met het geheel van de lokale commissies. Dat gebeurt in een 
goede sfeer, waarbij we het algemene belang van SGP-jongeren voor ogen houden. De lijntjes zijn kort en daardoor is 
het prettig samenwerken.

Alblasserwaard – Wietse Blok
Het jaar 2018 stond voor de SGP-jongeren in de Alblasserwaard in het teken van de verkiezingen. Allereerst in Al-
blasserdam, daarna in Molenlanden. Deze gemeente is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van Molenwaard 
en Giessenlanden. Als jongeren waren we actief in de campagnecommissie en schreven we mee aan het verkiezings-
programma. Tijdens deze campagne hebben we ons speciaal gericht op jongeren. Dit was terug te zien in het aantal 
stemmen op onze voorzitter, die op een verkiesbare plaats stond.
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Naast deze bezigheden hebben we ook verschillende keren media-activiteiten gehad. We hebben mede namens SGP-Mo-
lenwaard de gemeenteraad van Molenwaard toegesproken in verband met het feit dat de SGP dit jaar 100 jaar bestaat. 
De gemeenteraad kreeg gebak en een glossy.

Ambacht-Zwijndrecht – Herman Fokker
Eind 2017 hebben we voor het eerst met elkaar om tafel gezeten en zijn we van start gegaan. Dit heeft geresulteerd 
in de oprichting van lokale commissie Ambacht-Zwijndrecht. Dit jaarverslag is dus ons eerste jaarverslag. We zijn dit 
jaar begonnen met het regelen van allerlei zaken met betrekking tot onze oprichting zoals een e-mailadres, promo-
tiemateriaal en het geven van bekendheid aan onze oprichting. We hebben ook lokaal meegeholpen met de campagne 
voor de gemeenteverkiezingen. Verder zijn we ook actief op sociale media om onze naamsbekendheid te vergroten. In 
2019 willen we onze eerste activiteit organiseren en daar hebben we in 2018 onze voorbereidingen voor getroffen. 
Kortom, stap voor stap breiden we onze bezigheden en naamsbekendheid verder uit en we hopen in 2019 van onze 
eerste activiteit een prachtige avond met een hoge opkomst te maken!

Barendrecht – Florian Pronk
01/02/2018 Interview met Martijn Prins
De commissie Barendrecht ontving in december 2017 een vraag of SGP-jongeren bereid was om in gesprek te gaan over 
het christendom en onze ideeën met een student van een grafisch lyceum. Dit was een persoonlijk gesprek voor een 
portfolio-opdracht van deze student, Martijn Prins. Het was een informeel gesprek met Dirk Qualm (voorzitter) en een 
ander bestuurslid.

06/02/2018 Radio-uitzending Exxact Barendrecht
Voor de gemeenteraadsverkiezingen staat Dirk Qualm (voorzitter) op de lijst en was om die reden te gast in het ra-
dioprogramma van Jos Vis op Exxact Barendrecht. Hij heeft daar ook verteld over de doelen van de SGP-jongeren in 
Barendrecht.

30/07/2018 Overleg met plaatselijke SGP over samenwerking
Samen met dhr. C. Christianen van het plaatselijke bestuur van de SGP hebben Florian Pronk en Dirk Qualm nagedacht 
over een goed verloop van samenwerking tussen de SGP en SGP-jongeren plaatselijk. Hieruit is gevolgd dat men elkaar 
op de hoogte houdt van acties en elkaar bij deze betrekt. In de praktijk zal dit zich moeten gaan ontwikkelen.

08/08/2018 Bingoavond Borgstede met Stichting Present
Onder het motto “Jongeren voor ouderen” heeft de SGP-jongeren Barendecht een bingoavond georganiseerd in woon-
zorgcentrum Laurens Borgstede. Dit was in samenwerking met Stichting Present, die de SGP-jongeren in het voorjaar 
benaderde. Deze actie is uitgebreid in het lokale nieuws aan de orde geweest. De avond zelf werd gewaardeerd door 
de bewoners.

26/10/2018 SGPJ Jongerenavond “De Islam in de Nederlandse samenleving”
De eerste avond van de SGP-jongeren Barendrecht werd gehouden in de aula van het Dalton College in Barendrecht en 
ging over de islam in de Nederlandse samenleving. De spreker dhr. K. Bergwerff ging in op wat de Islam precies is en 
welke gevaren er voor de Nederlandse samenleving zijn en komen. Dit deed hij op een vriendelijke, correcte en respec-
terende manier. De avond werd bezocht door ongeveer 20 personen.

06/03/2018 & 23/04/2018 & 27/06/2018 & 06/08/2018 Vergaderingen SGP-jongeren
De vergaderingen van 2018 bevatten de volgende punten:
* Ideeën verzinnen voor een actie
* Avond organiseren
* Doel van SGP-jongeren Barendrecht uitdenken
* Opzetten en uitbreiden van de lokale commissie

Barneveld – Silvan Hardeman
Dit jaar hebben wij vooral de focus gelegd op het creëren van politieke bewustheid bij jongeren. We zijn bij meerdere 
basisscholen langs geweest om debattrainingen te geven, waarna het beste groepje van de klas mee mag doen aan 
de debatwedstrijd die wij in januari ’19 hopen te houden. Ook hebben wij workshops gegeven tijdens de Green Bar-
ney Week op Aeres Barneveld en zijn we bij een JV in Kootwijkerbroek geweest om ook daar iets te vertellen over de 
SGP-Jongeren (in Barneveld). Ook hebben wij in juni een avond mogen organiseren over nationale veiligheid/ defensie 
waar onder andere Marc Brouwer langs geweest is om daar iets over te vertellen.
Op de volgende data hebben wij vergaderd: 31 januari, 4 april, 28 mei, 6 september, 19 september en 15 november.
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Ook is ons bestuur behoorlijk veranderd afgelopen jaar:
 Vertrokken: Lydia de Goffau, William Jansen
 Aangetreden: Emile van Essen, Therese Hazeleger
 Naar aanleiding van Williams vertrek, is Nadine Hoogstraten penningmeester geworden.

Capelle-Krimpen(erwaard) – Ernst Pols
2018 was landelijk gezien een belangrijk jaar als we kijken naar de verkiezingen voor de gemeenteraad. Zowel in de 
gemeente Krimpenerwaard als de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben wij aan de campagnecommissie mankracht 
uitgeleend. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij zelf maar één avond konden organiseren. Deze avond had als thema 
Defensie, met als sprekers Chris Stoffer en Majoor Hans. De opkomst was met ong. 50 aanwezigen goed te noemen. 
Daarnaast hebben we als ludieke actie nog een interview afgenomen van een supermarkt die op zondag dicht blijft en 
als dank hebben we een SGPJ-CK-taart overhandigd.

Er is dit jaar 7x vergaderd en we hebben afscheid moeten nemen van de penningmeester, Johan van Wingerden. Zijn 
taak is overgenomen door Joost van der Wal. We hebben dit jaar ook twee nieuwe aspirant-bestuursleden mogen ver-
welkomen, namelijk Lennard Chevalking en Hans Vuik.

Ede – Gijs Westeneng
2018 begon met campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor hebben wij als SGPJ-Ede veel input 
geleverd en we zijn blij dat deze samenwerking met de fractie zo spoedig verliep. Na de verkiezingen hebben we een 
aantal kleinere acties en artikelen geschreven. Hieronder een overzicht van een aantal momenten:
* 23 januari: vergadering
* 3 februari: actie met uitdelen van oordoppen, tegen geluid voor de Veluwe. Met de fractie
* 16 maart: slotdebat georganiseerd met lijsttrekkers uit Ede
* 16 juni: vergadering
* 5 september: vergadering
* 12 oktober: artikel over regenboogvlag
* 20 november: vergadering

Naast bovengenoemde activiteiten zijn we vaker op pad geweest, met name voor onderstaande activiteiten:
* Diverse momenten flyeren en stands bemannen
* Als publiek bij diverse debatten
* Vergaderingen van campagnecommissie bijwonen

Ook boden we voor verschillende campagnefilmpjes en artikelen een groot platform via onze sociale media kanalen. 
Voor het blad SGP-klanken mochten we voor elk nummer ook artikelen leveren. We zijn in staat geweest om onze 
banden met omliggende SGP-jongeren afdelingen en andere pjo’s te behouden of te versterken.

Aangetreden bestuursleden: Maarten Otten
Afgetreden bestuursleden: -

Elburg/Oldebroek – Jan van Hattem
2018 is voorbij. 2018 was voor onze commissie een succesvol en mooi jaar! We hebben een debatavond georganiseerd, 
waren actief tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en kregen een nieuwe voorzitter. 

Een terugblik
In januari kregen we een nieuwe columnist, Ardi Pierik, die maandelijks voor ons een column schrijft.

In maart regelden we vervoer richting de SGP-Jongerendag. We reden met een volle bus, die we samen met andere 
lokale commissies geregeld hadden, richting Utrecht. Ook was maart 2018 de maand van de gemeenteraadsverkie-
zingen. We hadden in Oldebroek een eigen jongerenkandidaat: Tom de Nooijer. We maakten een campagnevideo, 
schreven columns, maakten een flyer en gingen de straat op! Het resultaat stelt ons dankbaar: Tom werd gekozen in 
de gemeenteraad.

In april namen we afscheid van Maaike Wielink en kwam Martijn Witteveen om onze commissie te versterken.

Op 15 juni 2018 hielden we een debatavond over energie van de toekomst met Chris Stoffer (SGP) en Carla Dik-Faber 
(CU). We hadden een interessant debat o.l.v. Pieter Meijers (voorzitter commissie DOL). 
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Aan het einde van de avond nam Tom afscheid van de commissie en droeg hij de voorzittershamer over aan onze 
nieuwe voorzitter: Jan van Hattem.

In augustus 2018 hadden we een interessant gesprek met de burgermeester van Elburg: Jan Nathan Roozendaal. Ook 
namen we deel aan een werkbezoek in Elburg. In december 2018 regelden we een bus naar de Mars voor het Leven.

Ook organiseerden we in 2018 gastlessen op de Eben-Haëzerschool (Oldebroek) en op de Ds. Baxschool (Doornspijk).

Goedereede – Cornelis van Velzen
Wij als bestuur van de afdeling Goedereede streven ernaar om elk jaar een aantal leuke (politieke) activiteiten te orga-
niseren voor jongeren. Denk daarbij aan iets bezoeken, een schooldebat houden en een avond organiseren waarbij we 
een spreker uitnodigen. Ons doel daarbij om jongeren actief te betrekken bij de brede wereld van politiek. Hieronder 
een samenvatting van hoe het afgelopen jaar er bij ons heeft uitgezien.

Wissel bestuursleden
Bart Klijn heeft het bestuur verlaten en Rob den Hertog is toegetreden tot het bestuur.

Uitje naar Schiphol
Als SGP-j Goedereede hebben we een uitje naar Schiphol georganiseerd. We hebben gebruik gemaakt van een georga-
niseerde tour met een bus. Veel leden en niet leden van rond de 12 jaar hadden interesse om mee te gaan. We hebben 
deze dag afgesloten met een gezellige barbecue. Veel jongeren zijn deze dag lid geworden.

Schooldebat
In mei 2018 hebben we een schooldebat georganiseerd voor groep 8 leerlingen van verschillende basisscholen op Goe-
ree Overflakkee. We hadden de leerlingen verdeeld in een boerenpartij, burgerpartij, liberale partij en recreatiepartij. 
Tijdens de ‘raadsvergadering’ moesten ze steeds de eigen belangen verdedigen. De meesten ging dat erg goed af. We 
hebben na afloop veel positieve reacties gekregen.

Inbreng avond donorwetgeving
In november 2018 hebben we als SGP-jongeren een bijdrage geleverd aan een avond met een spreker van de NPV over 
donorwetgeving. Het publiek mocht na de inbreng van de spreker stemmen met rood/groen kaarten over verschillende 
onderwerpen. Ons bestuurslid Ard Dam vervulde hierin een centrale rol als debatleider.

Kampen
Deze commissie heeft dit jaar een doorstart.

Katwijk – Corniels van der Plas
Een paar jongeren hebben in 2018 de SGPJ-Katwijk opgericht, deze lokale commissie is op tien december 2018 offici-
eel verklaard. Er is een vergadering geweest met Jan-Herber, die heeft ons geïnstrueerd hoe we de lokale commissie 
konden vormgeven. Omdat SGPJ-Katwijk nog in de kinderschoenen staat, hebben de campagnecommissie en wij beslo-
ten om in het begin nog verbonden met elkaar te staan. De bestuursleden leggen in het begin verantwoordelijkheid 
af aan de campagnecommissie zodat we daaruit steun en tips kunnen verkrijgen. Naarmate de SGPJ-Katwijk groeit, 
zo vermindert de campagnecommissie haar inspraak in SGPJ-Katwijk. Er zijn ideeën die in 2018 ontstaan zijn die de 
SGPJ-Katwijk een aantrekkelijke commissie kunnen maken voor de jeugd in Katwijk, deze ideeën hebben echter nog 
wel uitwerking nodig en we zullen daar in 2019 over brainstormen en hopelijk uitvoeren. We hopen hier nog verder 
verslag over uit te brengen.

Merwestreek – Christian Hovestadt
Voor SGPJ-Merwestreek was het jaar 2018 het eerste volledige jaar sinds onze oprichting in 2017. In het voorgaande 
jaar hebben we ook weer nuttige, interessante en belangrijke activiteiten verricht.

Activiteiten
In het eerste halfjaar hebben wij weinig activiteiten uitgevoerd, dit komt mede door de drukke campagneperiode voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Waarbij we de SGP en SGP/CU fractie van Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht heb-
ben bijgestaan. Bij deze verkiezingen stond onze voorzitter Koen Schouten ook op de lijst.

Op 6 juli hebben wij een volleybaltoernooi georganiseerd, hierbij hebben meer dan 100 deelnemers meegedaan. We 
mogen dus wel van een ongelooflijk groot succes spreken. We hopen vanaf nu ieder jaar rond de zomervakantie een 
sportactiviteit te organiseren.
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Op 5 oktober hebben we onze eerste echte politieke avond georganiseerd, op deze avond hebben Chris Stoffer en 
Mark Brouwer gesproken over het thema: “Defensie in de moderne tijd, computers of kogels?” Samen met hen hebben 
we over de toekomst van onze krijgsmacht gesproken. Ook op deze avond hebben we een goede opkomst van 45 man 
mogen noteren, waarmee wij als bestuur enorm verblijd zijn.

Op 27 oktober hebben we een bezoek gebracht aan de ouderen van verzorgingstehuis Pedaja in Hardinxveld. Hier heb-
ben we met de ouderen gezellig een koekje gegeten en koffie gedronken. Tevens hebben we een quiz gehouden over de 
politiek en de vaderlandse geschiedenis. Onze komst werd door de verzorgers en de ouderen ontzettend gewaardeerd.

Onze laatste en belangrijkste activiteit van 2018 hebben we op 11 en 13 december gehouden. Deze dagen hebben wij 
in beide gemeenteraden een plan gepresenteerd voor een gemeenteapp. De respons uit beide gemeenten onverwacht 
erg positief, dit heeft ons ook doen besluiten om in 2019 hier verder mee te gaan. En dit thema ook definitief op de 
politieke agenda te plaatsen.

Vergaderingen
In het jaar 2018 hebben wij op de volgende data vergaderingen gehouden: 24-01, 14-02, 18-04, 29-05, 27-06, 04-09, 
30-10 en 19-12. Halverwege het jaar hebben wij besloten dat de vergaderingen eens per 6 weken wordt gehouden 
i.p.v. elke 4 weken.

Mutaties
Het bestuur van SGPJ-Merwestreek zag er op 31-12-2018 als volgt uit: Koen Schouten (Voorzitter), Christian Hovestadt 
(Secretaris), Henri de Bruin (Penningmeester), Tabitha Van Der Hoek, Christine Van Der Hoek, Anne-Dien De Bakker 
en Henk-Jan Vos.
In 2018 hebben Dirk Jan de Boer en penningmeester Jaap Theunisse ons verlaten. Henri De Bruin heeft zijn penning-
meesters functie overgenomen.
In 2018 hebben wij Tabitha Van Der Hoek mogen verwelkomen in onze commissie.

Nunspeet – Geanne van Luttikhuizen
In het seizoen 2018 heeft SGPJ-Nunspeet 3 activiteiten georganiseerd. Begin 2018 is er een borrelavond georga-
niseerd met Chris Stoffer als spreker over de speerpunten van de SGP Nunspeet voor de verkiezingen. Naast deze 
borrelavond is er een lijsttrekkersdebat georganiseerd in februari als aanleiding voor de toen aankomende gemeen-
teraadsverkiezing. In september is er nog een Thema-avond georganiseerd met als thema ‘abortus’. Maaike Rosendal 
heeft deze avond een grote bijdrage geleverd.

Activiteiten 2018:
* 17 januari 2018
* 16 februari 2018: lijsttrekkersdebat
* 13 september 2018: thema-avond ‘abortus’

De commissie vergaderde in 2018 op 23 januari, 3 april, 11 juni en 8 november.
Afgelopen jaar hebben Berry van de Kolk en Wilbert Peters afscheid genomen van het bestuur. Verder is er gekeken 
naar wat voor animo er is vanuit de jongeren van Nunspeet voor de avonden die SGP-jongeren organiseert. Dit naar 
aanleiding van afnemende aantal jongeren dat de georganiseerde avonden bezoekt. Besloten is om een enquête uit te 
zetten, om zo meer zicht te krijgen op dit gebied.

Oost-Betuwe – Henry van Bragt
Dit jaar is het eerste hele jaar dat wij commissie Oost-Betuwe zijn. We hebben dit jaar vier dingen gedaan: meegewerkt 
aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, op Facebook en Instagram jongeren betrokken bij de (lokale) 
politiek, het organiseren van een jongerennetwerk en het organiseren van de eerste sprekersavond. Dit jaar hebben 
we veel geleerd over wat we wel en niet moeten doen als commissie. Ook weten we bij wie we kunnen aankloppen als 
er zaken nodig zijn. Na een wisseling van wat leden, die ons verlieten omdat ze te druk en/of te oud werden, zijn we 
nu een actief team van 7 commissieleden. Komend jaar hopen we weer vol energie ons in te zetten voor SGP-jongeren. 
Daarbij willen we ons richten op het werven van leden, het geven van gastlessen en het presenteren van onze stand-
punten ten aanzien van politieke thema’s.
Daarnaast willen we graag zoveel mogelijk samen gaan werken met commissies in de regio, waarbij we denken aan 
met name Vallei&Rijn.
Al met al een jaar waarin we veel geleerd hebben maar ook veel plannen gemaakt hebben voor de komende periode, 
genoeg te doen dus!
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Reimerswaal – Jos van der Maas
In 2018 hebben we vier activiteiten georganiseerd voor onze leden. De eerste activiteit van het jaar was een avond 
met Roelof Bisschop, tijdens deze avond namen we Rutte III en de plannen daarvan onder de loep. Tijdens onze 
jaarvergadering hebben we met ds. A. Verschuure stilgestaan bij christen zijn in de eindtijd en wat dit betekent voor 
de deelname aan de politiek. In september hebben we een rondje Binnenhof georganiseerd voor onze leden. Het jaar 
hebben we afgesloten met een avond over veiligheid in onze gemeente. Samen met de burgemeester en onze jeugda-
gent hebben we nagedacht over criminaliteit, een veilige jaarwisseling en het jeugdwerk van de politie.

Tijdens onze jaarvergadering zijn twee bestuursleden afgetreden en zijn er drie nieuwe gekozen. Ons bestuur bestaat 
nu uit 8 personen.

Ridderkerk – Charlotte Voorwinden
In de laatste maanden van dit jaar is onze lokale commissie opgericht en hebben wij het volgende gedaan:
•	 Drie keer vergaderd.
•	 Plannen gemaakt samen met de commissies Ambacht-Zwijndrecht en Barendrecht voor een eventuele excursie 

naar het Binnenhof in 2019.
•	 Verschillende jongeren benaderd voor een lidmaatschap om de commissie op te zetten.
•	 Afspraak gemaakt met lokale kerk voor een stand op de voorjaarsmarkt 2019.
•	 Met de lokale fractie plannen gemaakt voor de campagne van de PS&W-verkiezingen in 2019 waarbij wij ons sa-

men met de fractie in willen zetten.
•	 Stukjes geplaatst in de lokale SGP-nieuwsbrief en de krant om leden te werven.
Kortom: we zijn vooral bezig geweest met het opstarten van de lokale commissie en hopen in 2019 volop aan de slag 
te gaan!

Rijssen – Rick van Dijke
SGP-jongeren Rijssen mag dankbaar terugblikken op een succesvol jaar. Van januari tot en met maart stonden onze 
activiteiten in het teken van het thema ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en hebben we volop meegedraaid in de campag-
ne. Het tweede thema was ‘Digitale veiligheid’. Van september tot en met december stonden we stil bij het ernstige 
thema ‘Voltooid leven’. De drie edities van ons ledenblad Raakvlak, die dit jaar verschenen, stonden in het teken van 
diezelfde thema’s. De Raakvlak is in het afgelopen jaar structureel verjeugdigd, zowel inhoudelijk als visueel. Het is 
nu met recht een blad vóór jongeren, dóór jongeren. De intensieve ledenwerving is dit jaar gecontinueerd. Er zijn drie 
avonden georganiseerd: een verkiezingsavond en twee thema-avonden over digitale veiligheid en voltooid leven, waar 
o.a. ethische hacker Zawadi Done en Eerste Kamerlid Diederik van Dijk hun opwachting maakten. In 2018 vergaderde 
het bestuur van SGPJ-Rijssen maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Er vonden enkele be-
stuurswisselingen plaats: Arend Jan Kamphuis (redacteur Raakvlak) en Dirk Jan Siemerink (penningmeester) namen 
afscheid en Martijn Boerman (penningmeester) en Tom Jansen (politiek bestuurslid) traden toe tot het bestuur.

Schouwen-Duiveland - Dennis Bogert
Ook in het jaar 2018 hebben wij van Schouwen-Duiveland onszelf weer beziggehouden met het organiseren van twee 
thema-avonden. De eerste avond stond gepland op 18 mei 2018. Na een aantal vergaderingen vooraf kwamen we op 
het thema de ‘’maakbare wereld’’. Een heel interessant thema als we kijken wat er dit moment speelt. Het klonen van 
apen bijvoorbeeld, dit is ondertussen gelukt. Dit gaat steeds verder en wanneer is de mens aan de beurt? De heer 
Pors, docent biologie en meneer Van den Berge, statenlid provinciale staten van Zeeland hebben ons tijdens de avond 
mee genomen in hun visie hier over.
We mogen terugzien op een geslaagde avond.
De tweede avond stond gepland 16 november 2018. Het thema van deze avond sprak veel jongeren aan. Christen zijn 
bij defensie. Hoe is het om als Christen in een ruige wereld van militairen te moeten werken? Welke dillema’s kom je 
dan tegen op het werk? Hiervoor hadden we William, straaljagerpiloot en meneer Koops oud politieagent uitgenodigd. 
William kon vanuit zijn ervaringen binnen de defensie de jongeren zeer goed boeien. Vanuit de groep kwam de vraag 
hoe het is als Christen om op de knop van de bom te moeten drukken? William kon hier een heel mooi antwoord op 
geven. Meneer Koops nam de jongeren mee in het politie werk en wat je allemaal tegen kan komen binnen het po-
litiekorps. Het tweede deel bestond uit een interactief gedeelte met een spel. Dit sprak de jeugd zeer aan. (Aan te 
bevelen bij andere commissies).
We mogen terugzien op een avond met meer dan 40 bezoekers. Zeer geslaagd dus. Of dit door het thema kwam of de 
locatie zijn we nog niet helemaal achter. Dit gaan we hopelijk de volgende keer mee maken ;). 

Staphorst – Roel Bijker
Afgelopen jaar hebben we als plaatselijke SGPJ-commissie twee activiteiten georganiseerd.
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Op 2 maart hebben we een SGPJ-Café georganiseerd in het kader van de plaatselijke verkiezingen. Veel energie hebben 
we besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen in samenwerking met de plaatselijke kiesvereniging. We hebben een 
actieve bijdrage geleverd in de campagnecommissie wat voornamelijk op PR-gebied tot uiting kwam.

Verder hielden we op 11 mei, in samenwerking met de gemeente Staphorst, voor het vijfde jaar op rij een schooldebat 
voor de groepen 8 van de basisscholen van de gemeente Staphorst. Vijf basisscholen deden mee aan het schooldebat 
in de vorm van een kindergemeenteraad. Burgemeester, wethouders en raadsleden waren betrokken en vervulden een 
actieve functie.

De samenstelling van de commissie is in 2018 gewijzigd. Tjeerd Brouwer is toegetreden tot de commissie bestaande 
uit Roel Bijker (secretaris), Niklas de Boer (penningmeester), Herbert-Jan Hattem (voorzitter), Arjan Dons en Vincent 
Slingerland.

In het jaar 2018 heeft de commissie zevenmaal vergaderd.

Tholen – Jos van de Breevaart
Activiteiten van het afgelopen jaar
In 2018 is SGP-jongeren Tholen met de volgende zaken actief geweest:
•	 Meerdere keren zijn we voor gastlessen op basisscholen geweest.
•	 Meerdere keren zijn we aanwezig geweest op ledenwerfmomenten.
•	 Gedurende het hele jaar zijn we actief geweest in de campagnecommissie van SGP Tholen.
•	 We zijn betrokken geweest bij de organisatie van de jubileumavond van SGP Zeeland.
SGP-jongeren Tholen heeft momenteel moeite met het bezetten van de commissie. Hierdoor valt het aantal activitei-
ten tegen.

Wijzigingen in commissiesamenstelling
In 2018 is Cornelis den Ouden afgetreden als commissielid. Verder geen wijzigingen.

Vergaderdata in 2018
In 2018 heeft SGPJ-Tholen niet fysiek vergaderd.

Urk – Hendrik-Jan Romkes
2018 was een dynamisch jaar voor SGP-jongeren Urk. We hebben diverse mooie activiteiten georganiseerd en zijn weer 
volop in de publiciteit geweest.
Eind januari hebben we een Jongerendebat gehouden in samenwerking met de Pieter Zandt en de gemeente Urk. Voor-
afgaand aan dit debat hebben we een training gegeven op de PZ.
Uiteraard waren we volop betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar verschillende van ons een plekje op de 
lijst hadden. We hebben driemaal een markt-actie gehouden, met koffie, suikerspin, flyers e.d. voorafgaande aan de 
verkiezingen. Verder zijn we druk geweest met alle voorbereidingen en voorkomende werkzaamheden.
Door omstandigheden is er in de zomerperiode niet veel gebeurd in onze commissie.
In september hebben we een schrijfwedstrijd gehouden. Deelnemers konden betogen inleveren m.b.t. de Urker ge-
meentepolitiek. De Schrijfwedstrijd was een groot succes. Er was veel publiciteit door de plaatselijke krant. Het win-
nende betoog ging over de veiligheid op Urk, daarom prijsuitreiking door de politie laten doen.
Als commissie hebben we afscheid genomen van Gerrit Jan Baarsen en Lammert Post. We mochten Marjolein Floor en 
Paulus van Veen (als secretaris) welkom heten.

Vallei & Rijn – Arthur Polder
SGP-jongeren Vallei & Rijn kijkt terug op een goed verlopen jaar, waarin verschillende activiteiten zijn georganiseerd.
Op 19 januari vond de landelijke aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen plaats in Veenendaal. Op deze avond heeft 
SGP-jongeren Vallei & Rijn een bijdrage geleverd in de vorm van een Kahootquiz.
Op 21 februari werd een debatavond georganiseerd in Woudenberg in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Jonge kandidaten van de deelnemende partijen namen hieraan deel. Het debat werd geleid door burgemeester Cnossen 
van Woudenberg.
Op 22 november werd in Rhenen in samenwerking met SGP-Rhenen een debatavond georganiseerd over veiligheid. Op 
deze avond spraken de volgende mensen: Hans van der Pas (burgemeester Rhenen), Henk Heijting (wijkagent), Roelof 
Bisschop (Tweede Kamerlid SGP) en Gert van Laar (fractievoorzitter SGP in Rhenen). 
Het forum stond onder leiding van lokaal commissielid Frans Hazeleger.
Op de eigen website werden zes columns gepubliceerd. Daarnaast zijn er diverse bijdragen geschreven voor de lokale 
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SGP-bladen van Veenendaal en Rhenen.
In 2018 heeft Hermien Valkenburg de commissie verlaten. Gert-Jan Verweij en Korstiaan Legemaat kwamen de com-
missie versterken.

Vijfheerenlanden – Kees Vermaat
Ontstaan
De SGP-J Vijfheerenlanden, opgericht in 2018, rond de verkiezingstijd van de, toen nog nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden. Vanuit de oude gemeente Leerdam was er al een SGP-Jongeren, die onder de verantwoordelijkheid 
van de plaatselijke kiesvereniging Leerdam viel. Alleen kon iedereen daar lid van zijn, waardoor de gemiddelde leeftijd 
niet echt jeugdig was te noemen.
Tijdens de campagnetijd voor de verkiezingen, doken er wat jongere gezichten op, waaruit een bestuur gevormd kon 
worden, los van de plaatselijke SGP. Op 6 november 2018 vond de eerste vergadering plaats.

Eerste vergadering (06-11-2018)
Tijdens deze eerste vergadering hebben we vooral kennis met elkaar gemaakt en besloten nog twee activiteiten voor 
2018 te organiseren.
 1. Een video maken voor de verkiezingen.
 2. Het organiseren van het vervoer voor de Mars voor het Leven.

Op 10-11-2018 is de video gemaakt voor de verkiezingen. In deze video riep het bestuur van de SGP-J Vijfheerenlanden 
jongeren op, om te gaan stemmen en dan wel op de SGP.
Een aantal punten werden genoemd o.a. de Bijbelse grondslag en het agrarisch-ondernemen.

Officiële oprichting SGP-J Vijfheerenlanden
Op 16 november werd de SGP-J Vijfheerenlanden officieel opgericht. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid, was hierbij 
aanwezig.

Tweede vergadering (22-11-2018)
Tijdens de tweede vergadering is gesproken over het regelen van het vervoer voor de Mars voor het Leven. Het is de 
bedoeling om het vervoer gratis te houden. Er werd besloten om verschillende bedrijven te benaderen, die het vervoer 
zouden willen sponsoren. Eventueel zou er reclame voor die bedrijven in de bus gemaakt kunnen worden. Achteraf, 
hoefden er geen bedrijven gebeld te worden, i.v.m. een gift van een betrokken persoon.
Verder werd er afgesproken om begin 2019 verder na te denken over de verdere vormgeving van deze nieuwe commissie.

Walcheren – Lisanne de Visser-den Hartog
SGPJ-Walcheren heeft in 2018 meerdere acties gedaan. Allereerst hebben we campagne gevoerd voor de gemeente-
raadsverkiezingen. We hebben in onze drie gemeenten meegedraaid in de campagnecommissie. Daarnaast hebben we 
zelf een (online) campagne gevoerd. Zo hebben we tijdens campagnedagen winkelwagenmuntjes uitgedeeld, waarop 
stond: SGPJW feliciteert de SGP met haar 100-jarig bestaan. Daarnaast hadden we grote blauwe en oranje legoblokken 
laten maken om daarmee op de markt in Middelburg te gaan staan, zodat kinderen konden bouwen met de SGP. Door 
het weer (sneeuw) lukte dit helaas niet. Daarom hebben we een fotoshoot gedaan met wat kinderen en deze blokken 
en dit als campagnemateriaal gebruikt.

Na de verkiezingen hebben we zoals elk jaar een gezamenlijke avond georganiseerd met vertegenwoordigers van alle 
fracties en besturen van de SGP op Walcheren. Daarnaast hebben we een BBQ in Middelburg georganiseerd in het kader 
van ‘SGP 100 jaar, opgericht in Middelburg’. Kees van der Staaij was hierbij te gast. Er waren ruim 40 jongeren en het 
was een erg geslaagde avond.

Na het zomerreces hebben we meegewerkt aan de Zeelandbrede herdenkingsavond van SGP 100 jaar. Dit was een groot 
succes en een erg mooie avond. SGP-jongeren heeft daar onder andere een bijdrage mogen leveren aan het hoofdpro-
gramma. Eind 2018 hebben we het idee opgevat om samen met de andere SGP-jongeren commissies in Zeeland een 
gezamenlijke campagne actie te doen voor de verkiezingen van het Waterschap en de Provinciale Staten in maart 2019. 
We hebben inmiddels de ideeën rond en zullen hier begin 2019 mee verder gaan.

In 2018 hebben er ook wat wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Eugène Harthoorn en Job de Visser hebben het 
bestuur verlaten. We hebben ook een nieuw bestuurslid gevonden: Jeroen Weststrate uit Nieuwdorp. SGPJ-Walcheren is 
aan het onderzoeken of we het gebied van de gemeente Borsele bij onze commissie kunnen trekken. In Borsele wordt 
een SGP-jongeren commissie gemist, hoewel daar wel veel SGP-jongeren zitten. In 2019 zullen we verder gaan met 
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het betrekken van Borsele bij SGPJW.

Werkendam – Maarten van der Sluijs
Het jaar 2018 ligt achter ons. Als SGP-jongeren Werkendam hebben we een mooi jaar achter de rug waar we met een 
goed gevoel naar terug kunnen kijken. Onderstaande punten schetsen een beeld van onze bezigheden.
•	 We lanceerden onze eigen website, die in de toekomstige communicatie een belangrijk platform gaat worden.
•	 In april organiseerden we een debatavond over het thema ‘onderwijs’. We kijken terug op een zeer geslaagde 

avond met veel bezoekers. Helaas liet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich twee dagen van 
tevoren afmelden, maar ondanks dat, een geslaagde avond.

•	 Onze commissie Hart & Hand voor Ouderen is stevig uitgebreid in het afgelopen jaar. Er staat een volwaardige 
commissie die een aantal keer per jaar, avonden organiseren waarbij jongeren ouderen opzoeken, om samen ac-
tiviteiten te ondernemen. Daarbij gaan ze met steeds meer instellingen de samenwerking aan voor uitbreiding 
van dit initiatief.

•	 In november hadden we te maken met de herverdelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Een aantal 
bestuursleden nam actief deel aan het campagneteam en we organiseerden vlak voor de verkiezingen het Groot 
verkiezingsdebat van Altena wat goed werd bezocht. Het resultaat voor SGP Altena is 5 zetels in de raad en op 
het moment van schrijven deelname aan de formatie.

•	 Voor de tweede keer organiseerden we busvervoer naar de Mars voor het Leven in Den Haag. Wederom een groot 
succes en met de verbeterpunten van vorig jaar verliep het zeer goed.

•	 We namen afscheid van onze voorzitter Arie Rijneveld en secretaresse Ellen van Rossum. Leen Paans is onze voor-
zitter en wordt daarbij ondersteunt door Maarten van der Sluijs (vicevoorzitter). Als bestuurslid communicatie 
namen we Marjolein Verheij aan. Komend jaar zullen we gaan inzetten op uitbreiding van en het toekomstbesten-
dig maken van ons bestuur.

We zien uit naar het jaar 2019 en de samenwerking met alle andere commissie zowel lokaal als landelijk.

Zuidplas – Annelien van der Spek
Wij, als commissie van Zuidplas, hebben 2018 als een interessant en leuk jaar ervaren, wat betreft de georganiseerde 
activiteiten. In het voorjaar zijn we begonnen met een actie tegen eenzaamheid onder ouderen, onder het motto: 
‘Breng ouderen een bezoekje, eet samen een koekje’, waarbij we pakjes van twee stroopwafels uitdeelden. Daarnaast 
hebben we ons ingezet tijdens de campagnes voor de gemeenteverkiezingen. We hebben geholpen met het maken van 
een kwartet over Zuidplas en zijn meegegaan met de ondernemerstour. Onze eerste politieke avond ging over ‘Een 
christelijk geluid op de werkvloer’ met als sprekers Kees van der Staaij en Wim Kerst (partner bij EY). Ondertussen 
hebben we Eline Terlouw mogen verwelkomen als nieuwe penningmeester. In september zijn we in contact gekomen 
met een lokaal platform tegen eenzaamheid onder alle doelgroepen. Met hen en een koffietruck zijn we tijdens de 
Week tegen Eenzaamheid de dorpen langsgegaan en zijn we onder het genot van een lekker taartje en een bakje koffie 
met de inwoners in gesprek gegaan over dit onderwerp. Als laatste hebben we nog een politieke avond georganiseerd 
over ‘De machtsgrenzen van de Europese Unie’ met Bert-Jan Ruissen als spreker. Tijdens de laatste raadsvergadering 
van het jaar hebben we een kerstkaart aan alle raadsleden uitgedeeld met een doosje met bonbonnetjes en hebben 
we een korte toespraak gehouden. Het was een leuke afsluiting van het jaar.

Zaltbommel – Jan-Herber Hogendoorn
In 2018 hebben we een druk begin gehad. Vanuit onze lokale commissie hebben we met 3 personen deelgenomen 
aan de campagnecommissie van SGP Zaltbommel. Qua participatie is dit een markeringsmoment, we hebben het ver-
trouwen gekregen. Desalniettemin werd het soms zichtbaar dat onze generatie anders tegen zaken aankijkt, iets wat 
gewenning nodig heeft.

De rest van het jaar was minder intensief, ook door drukte bij bestuursleden. Het organiseren van een avond zat er 
daarom niet in, maar we hebben wel gewerkt aan een eigen website. Elize van Steenbergen kreeg het te druk met haar 
studie en heeft de commissie verlaten. Een grote uitdaging was het vinden van nieuwe bestuursleden om weer een 
opwaartse lijn te krijgen. Eind 2018 is deze lijn ingezet met de deelname van Gert Hakkenberg. En op het moment van 
schrijven is er zicht op meerdere jongeren als versterking voor ons team.

Ten slotte een persoonlijke noot. In 2019 neem ik afscheid van SGP-jongeren en zwaai ik dus ook af als voorzitter. 
Mijn dank gaat uit naar de commissieleden van SGPJ-Zaltbommel en mijn collega-voorzitters met wie ik heb mogen 
samenwerken. Succes met de uitdagingen die nog op jullie pad komen, het gaat jullie goed!

Zwartewaterland – Wybe Beelen
Dit jaar hebben wij als commissie Zwartewaterland de volgende dingen georganiseerd:
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•	 Onze eerste avond voor jongeren over het thema: lokale verkiezingen.
•	 De bus naar de SGP-jongerendag.

Wij hebben deelgenomen aan de volgende activiteiten:
•	 Campagnevergaderingen met het campagneteam van de kiesvereniging SGP-Zwartewaterland.
•	 De campagneactiviteiten van SGP Zwartewaterland: Kaarten rondbezorgen, fietsen verven, avond organiseren.

Dit jaar hebben wij meerdere keren vergaderd, en ook mochten wij een nieuw commissielid aannemen.

Over de beleidsnota
In het jaar 2018 is een nieuwe beleidsnota gepresenteerd. Vanaf dit jaar willen we daar elk jaar verslag kort op te-
rugblikken. Dit jaar is het extra kort, omdat de beleidsnota is gepresenteerd in november op het najaarscongres. Pak 
gerust de beleidsnota er nog eens bij, voor het onderstaande overzicht. Met de volgende onderdelen hebben we al 
stappen vooruit geboekt:
•	 1.1 Ieder jaar organiseren we onder verantwoording van de beleidsadviseur twee keer een cursusdag vaardigheden.
•	 1.2 De voorbereidingen voor een meerdaagse wetenschappelijke/verdiepende scholing voor 2019 zijn in volle 

gang. Deze wordt D.V. mei 2019 georganiseerd.
•	 3.3 De informele ontmoeting met vrijwilligers was in december. Met elkaar is toen gevolleybald en gegeten.
•	 7.2 In de regel wordt wekelijks een column geschreven voor CIP door één van de bestuursleden en soms ook door 

commissieleden.
•	 9.1 Hier wordt aan gewerkt. Het digitaliseren van ledenwerving, ledenbeheer en ledenmutaties is inmiddels ge-

daan. Het automatiseren hiervan volgt nog.
•	 12.1, 12.4 en 12.5 gebeuren structureel. Ook ambitie 13 is heel actueel met de verkiezingen voor het Europees 

parlement in het vooruitzicht.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan één van de punten die ons die ons dwars zitten, namelijk te lang openstaande 
vacatures.

Overzicht vrijwilligers
Vrijwilligers SGP-jongeren - Stand per 1-1-2019

Landelijk Bestuur   Willem Pos (Voorzitter) 
    Anne-Ruth Overduin (Vicevoorzitter) 
    Josefien Verschuure (Secretaris) 
    Pieter Meijers (Bestuurslid Politiek)
    Maarten van Nieuw Amerongen (Bestuurslid Politiek)
    Jos van de Breevaart (Bestuurslid Organisatie & Relaties)
    Arie Rijneveld (Bestuurslid Leden & Lokaal)
    Dirk van Horssen (Bestuurslid Communicatie)
    Kees Boer (Penningmeester) 
    Niek Bakker (Beleidsadviseur)

Organisatie
Commissie Organisatie   Jos van de Breevaart (Voorzitter) 
    Dicky Torn Broers
    Silvan Hardeman
    Lisette Baas
    Annelies van der Elst
    Herman Fokker
    Jeanine Heij

Communicatie
Commissie Communicatie Dirk van Horssen (Voorzitter)
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    Peter Brugmans
    Alexander Bunt
    Bas van Ginkel
    Janneke Hooijmeijer
    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)
    Lieke Verrips
    Trude Slinger
    Marijn Verschuure

Commissie Ledenwerving  Arie Rijneveld (Voorzitter)
    Jan-Herber Hogendoorn 
    Teunis-Jan van Asselt
    Berry Bouw

Commissie Relaties   Jos van de Breevaart (Voorzitter)
    Dirk-Jan Duits
    Maurits Stuut
    Rick Gouman

Politiek Platform
Commissie Internationaal  Coen Hermenet (Voorzitter)
    Wilco Kodde
    Gerwin Geneuglijk
    Walter Jordaan
    Arij Heijboer

Commissie Binnenland   Lianne Ruitenbeek (Voorzitter)
    Lennart Ouwendijk
    Tom de Nooijer
    Rody van Heijst
    Jaap Driessen
    Laurens van der Staaij

Commissie DOL    Frans Hazeleger (Voorzitter)
    Jan Pieter Bijnagte
    Maurits Gorter
    Friso Oostenbrink
    Willemieke de Graaf
    Johannes van der Poel

Commissie Onderwijs   Rianne van Hoepen (Voorzitter)
    Aart de Waal

Commissie SEZ    Arthur Polder (Voorzitter)
    Erik de Knegt
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    Leander Fierens
    Sander Bossenbroek

Commissie Zorg   Mark van Opijnen (Voorzitter)
    Rianne van Hoepen Nanja Mol
    Ralf Boon
    Anne Kersten
    Peter Mulder
    Lydia Terlouw
 

Overig
Adviescommissie   Frans Hazeleger (Voorzitter)
    Martijn Stouten
    Jan-Herber Hogendoorn
    Leander Fierens
    Arthur Polder

HR Adviseurs/HR Coördinator  Gerwin Boswijk
    Jonathan van den Brink
    Arinda Molenaar
    Nellie den Boer

Overige vrijwilligers   Rianne Mulder (Notuliste LB)
    Anne-Rieke Roukens (Notuliste PP)

Totaal SGP-jongeren Landelijk op 01-01-2019: 75 vrijwilligers.

Lokale Commissies
Alblasserwaard    Wietse Blok (Voorzitter)
    Wenneke de Ruijter
    Harrie van den Bergh
    Jeanine van de Rhee
    Bart Vlot

Ambacht-Zwijndrecht   Herman Fokker (Voorzitter)
    Laurens Zoeteman
    Jos Molendijk
    Johan de Knegt
    Maurits ten Hoor
    Anita van den Dool
    Pieter van Hartingsveldt
    Marvin Flach

Barendrecht    Dirk Qualm (Voorzitter)
    André Gaal
    Leendert-Jan Moree
    Florian Pronk

Barneveld    Silvan Hardeman (Voorzitter)
    Lydia de Goffau
    William Jansen
    Arjen Klein
    Frans-Willem de Pater
    Sasja Mulder

Capelle-Krimpen(erwaard)  Ernst Pols (Voorzitter)
    Marijn Floor
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    Wouter de Jong
    Jorrit den Uyl
    Justin de Klerk
    Hans Vuik
    Lennard Chevalking
    Joost van der Wal

Ede     Berry Bouw (Voorzitter)
    Johannes van der Poel
    Gijs Westeneng
    Willem Wagteveld
    Lennard Oskam
    Melvin Hazeleger
    Maarten Otten

Elburg-Oldebroek   Jan van Hattem (Voorzitter) 
    Robert Braskamk
    Justin Meijberg
    Martijn Witteveen
    Barthil van Deelen

Goedereede    Cornelis van Velzen (Voorzitter)
    Ard Dam
    Joan Grinwis
    Bart Klijn
    Ralph van Velzen
    Sander Slingerland

Kampen    Robbert Boot (Voorzitter) 
    Jan Willem de Haan
    Bart van den Broek
    Klaas-Jan Veerman

Katwijk    Diederik van Duijn (Voorzitter)
    Bertine van Vliet
    Arend van Duijn
    Corniels van der Plas

Merwestreek    Koen Schouten (Voorzitter)
    Christine van der Hoek
    Henk-Jan Vos
    Jaap Theunisse
    Christian Hovestadt
    Anne-Dien de Bakker
    Henri de Bruin
    Tabitha van der Hoek

Nunspeet    Gerwin Boswijk (Voorzitter)
    Maarten de Bruin
    Ben Kok
    Geanne van Luttikhuizen
    Annieke Visser
    Wilbert Peters
    William van Asselt
    Berry van de Kolk
    Pieter Crum
    Henk-Jan Tippe
Oost Betuwe    Henry van Bragt (Voorzitter)
    Richard Verwoert
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    Lieneke van Setten
    Wim van den Dikkenberg
    Marinda Arends

Reimerswaal    Gerard van de Wege (Voorzitter) 
    Gert Jansen
    Martin van Manen
    Lizette Hoogerland
    Leander Tramper
    Jos van der Maas
    Herwout Versprille

Ridderkerk    Christian van Bennekom (Voorzitter)
    Leontine Molenaar
    Thomas Voorwinden
    Charlotte Voorwinden
Rijssen    Rick van Dijke (Voorzitter)
    Anne-Ruth Pas
    Niek Haase
    Gerri-Anne Blonk
    Martijn Boerman
    Frank Jansen

Schouwen-Duiveland   Dennis Bogert (voorzitter)
    Pieter-Jan van Strien
    Rosanne Slingerland
    Anne-Ruth Barth
    Rudy Bouwman
    Helene Dooge
    Ben Schot
    Jaap-Jan Stouten

Staphorst    Herbert-Jan van Hattem (Voorzitter)
    Roel Bijker
    Niklas de Boer
    Arjan Dons
    Tjeerd Brouwer

Tholen    Jos van de Breevaart (Voorzitter)
    André Bolier
    Christiaan Cornet
    Arend-Jan Quist
    Aart de Waal

Urk     Hendrik-Jan Romkes (Voorzitter)
    Gerrit-Jan Baarssen
    Jannie Post
    Lammert Post
    Emma Post
    Jannes van Slooten

Vallei-Rijn    Arthur Polder (Voorzitter)
    Timon Legemaat 
    Mathijs van der Tang
    Rick Gouman
    Johan Verkuijl
    Korstiaan Legemaat
    Gert-Jan Verweij
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Vijfherenlanden   Kees Vermaat (Voorzitter)
    John Hogendoorn
    Jens Baars
    Christine Boet
    Sake Hoornstra

Walcheren    Lisanne de Visser (Voorzitter) 
    Hanna Kaars
    Chiel Overbeeke
Werkendam    Leen Paans (Voorzitter)
    Marjolein Verheij
    Bart de Heer
    Maarten van der Sluijs
    Ellen van Rossum
Zaltbommel    Jan-Herber Hogendoorn (Voorzitter)
    Gert Hakkenberg 
    Tom Fijan
    Lianne Hagoort
    Albert-Jan Waaijenberg
    Elvera van Horssen
    Jessica van Horssen
    Wietske van Horssen

Zuidplas    Annelien van der Spek (Voorzitter)
    Bert Houweling
    Eline Terlouw
    Patrick de Vos
    Marylene Paul

Zwartewaterland   Jaap Driessen (Voorzitter)
    Wybe Beelen
    Jan Beens
    Hans Opschoor

Totaal aantal actieve vrijwilligers bij Lokale Commissies van SGP-jongeren, op 01-01-2019: 158 vrijwilligers
(waarvan 10 met ook een landelijke functie).

Totaal aantal vrijwilligers bij SGP-jongeren van SGP-jongeren, op 01-01-2019: 223 vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligers
In 2018 hebben we de volgende vrijwilligers mogen verwelkomen in onze organisatie.

 Kees Boer   Penningmeester
 Lieke Verrips   Commissie KLIK
 Teunis-Jan van Asselt  Commissie Ledenwerving
 Rody van Heijst   Commissie Binnenland
 Laurens van der Staaij  Commissie Binnenland
 Erik de Knegt   Commissie SEZ
 Ralf Boon   Commissie Zorg
 Anne Kersten   Commissie Zorg
 Peter Mulder   Commissie Zorg
 Lydia Terlouw   Commissie Zorg
 Jonathan van de Brink  HR
 Arinda Molenaar   HR
 Nellie den Boer   HR
 Bart Vlot   Commissie Alblasserwaard
 Dirk Qualm   Commissie Barendrecht
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 André Gaal   Commissie Barendrecht
 Leendert-Jan Moree  Commissie Barendrecht
 Florian Pronk   Commissie Barendrecht
 Hans Vuik   Commissie Capelle Krimpen(erwaard)
 Lennard Chevalking  Commissie Capelle Krimpen(erwaard)
 Joost van der Wal  Commissie Capelle Krimpen(erwaard)
 Maarten Otten   Commissie Ede
 Martijn Witteveen  Commissie Elburg-Oldebroek
 Barthil van Deelen  Commissie Elburg-Oldebroek
 Jan Willem de Haan  Commissie Kampen
 Bart van den Broek  Commissie Kampen
 Bertine van Vliet   Commissie Katwijk
 Arend van Duijn   Commissie Katwijk
 Corniels van der Plas  Commissie Katwijk
 Diederik van Duijn  Commissie Katwijk
 Tabitha van der Hoek  Commissie Merwestreek
 Pieter Crum   Commissie Nunspeet
 Henk-Jan Tippe   Commissie Nunspeet
 Gerard van de Wege  Commissie Reimerswaal
 Lizette Hoogerland  Commissie Reimerswaal
 Gert Jansen   Commissie Reimerswaal
 Christian van Bennekom  Commissie Ridderkerk
 Leontine Molenaar  Commissie Ridderkerk
 Thomas Voorwinden  Commissie Ridderkerk
 Charlotte Voorwinden  Commissie Ridderkerk
 Martijn Boerman   Commissie Rijssen
 Tjeerd Brouwer   Commissie Staphorst
 Jannes van Slooten  Commissie Urk
 Korstiaan Legemaat Commissie Vallei en Rijn
 Gert-Jan Verweij   Commissie Vallei en Rijn
 Kees Vermaat   Commissie Vijfherenlanden
 John Hogendoorn  Commissie Vijfherenlanden
 Jens Baars   Commissie Vijfherenlanden
 Christine Boet   Commissie Vijfherenlanden
 Sake Hoornstra   Commissie Vijfherenlanden
 Marjolein Verheij   Commissie Werkendam
 Gert Hakkenberg   Commissie Zaltbommel
 Elvera van Horssen  Commissie Zaltbommel
 Jessica van Horssen  Commissie Zaltbommel
 Wietske van Horssen  Commissie Zaltbommel
 Eline Terlouw   Commissie Zuidplas

Afgetreden vrijwilligers
 Erik-Jan Vinke   Vicevoorzitter
 Hans van ’t Land   Bestuurslid Politiek
 Bert van Roekel   Bestuurslid Organisatie
 Willem-Jan Verdoes  Bestuurslid Leden en Relaties
 Robbert Verleun   Penningmeester
 Rick van de Waerdt  Commissie Organisatie
 Rob Scheurwater   Commissie Communicatie
 Stephanie Huls   Commissie KLIK
 Anne Grisnich   Commissie KLIK
 Dinant Pas   Commissie Relaties
 Michiel de Pater   Commissie Relaties
 Marien Blok   Commissie Ledenwerving
 Jacomijn Groen   Commissie Ledenwerving
 Mathilde Meerkerk  Commissie Ledenwerving
 Levi Verschoof   Commissie Internationaal
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 Quintijn Aman   Commissie Binnenland
 Arjen Hogendoorn  Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
 Leon de Visser   Commissie Onderwijs
 Johan de Man   Commissie Sociaal Economische Zaken
 Johannes Lont   Commissie Sociaal Economische Zaken
 Arjen Mol   Commissie Zorg
 Sietse Zwanenburg  Commissie Zorg
 Caroline Schimmel  Jongerendagcommissie
 Otto van der Tang  Jongerendagcommissie
 Jasmijn Kunst   HR
 Herlinde Paauwe   HR
 Janneline van Westreenen  HR
 Nadine Hoogstraten  Commissie Barneveld
 Johan van Wingerden  Commissie Capelle-Krimpenerwaard
 Maaike Wielink   Commissie Elburg-Oldebroek
 Matty Ouwehand-Huls  Commissie Kampen
 Sander de Vries   Commissie Kampen
 Dirk-Jan de Boer   Commissie Merwestreek
 Jaap de Ruiter   Commissie Nunspeet
 Annelieke Hoogerland  Commissie Reimerswaal
 Johny van Koeveringe  Commissie Reimerswaal
 Jacco Niewenhuijse Commissie Reimerswaal
 Dirk-Jan Siemerink  Commissie Rijssen
 Arend Jan Kamphuis  Commissie Rijssen
 Hilde Sprengelmeier  Commissie Schouwen-Duiveland
 Marius van der Schans  Commissie Sprang-Capelle
 Johan van der Schans  Commissie Sprang-Capelle
 Vincent Slingerland  Commissie Staphorst
 Cornelis den Ouden  Commissie Tholen
 Aliene Gnodde   Commissie Urk
 Hermien Valkenburg  Commissie Vallei en Rijn
 Job de Visser   Commissie Walcheren
 Eugene Harthoorn  Commissie Walcheren
 Elize Steenbergen  Commissie Zaltbommel
 Jesse Kats   Commissie Zuidplas
 Jelmer van der Spek  Commissie Zuidplas

Overzicht ledenaantallen SGP-jongeren
Datum  In Contact  KLIK   5-euro leden  Totaal   Waarvan subsidiabel
31-12-2013  3.589   2.558   332   6.479   3.572
31-12-2014  3.739   2.085   270   6.094   3.155
31-12-2015  3.976   2.028   229   6.233   3.140
31-12-2016  4.300   2.855   191   7.346   3.381
31-12-2017  4.195   2.889   132   7.216   3.302
31-12-2018  3.809   2.227   81   6.036   3.205
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Financieel jaarverslag vereniging SGP-jongeren

Hierbij vindt u het rapport betreffende de jaarrekening over het jaar 2018 van
de vereniging SGP-jongeren, statutair gevestigd te Rotterdam.
Achtereenvolgens zijn in dit rapport de volgende stukken opgenomen.

-         Toelichting op de jaarcijfers 2018

-         Balans per 31 december 2018

-         Staat van Baten en Lasten 2018

-         Grondslagen

-         Specificatie van de Balans

-         Specificatie van de Staat van Baten en Lasten 2018

-         Controleverklaring

-         Bijlagen:

o       Specificatie van Staat van Baten en Lasten 2018 per commissie

o       Begroting 2019

o       Begroting 2019 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.

Bestuur
Op 31 december 2018 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen:

Bestuur:
Willem Pos, voorzitter
Anne-Ruth Overduin-Voogt, vicevoorzitter
Josefien Verschuure, secretaris
Kees Boer, penningmeester
Pieter Meijers, politiek bestuurslid
Maarten van Nieuw Amerongen, politiek bestuurslid
Dirk van Horssen, bestuurslid communicatie
Arie Rijneveld, bestuurslid leden & lokaal
Jos van de Breevaart, bestuurslid organisatie & relaties

Uitkomsten 2018

Het resultaat van 2018 is slechter dan begroot en ook verslechterd ten opzichte van 2017. Het jubileumjaar van
de SGP zorgde voor hogere kosten. De verkoop van het jubileumboek bleef achter op de begroting. Ook vielen de
opbrengsten van advertenties lager uit dan begroot.Wel vielen diverse kosten lager uit dan begroot.

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 2016, 2017 en 2018 respectievelijk 3.407, 3.302 en 3.205.

SGP-jongeren is feitelijk en statutair gevestigd op Dinkel 7, 3068 HB te Rotterdam, en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 40348001.
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Giften

Schulden

Begroting 2019
In de begroting 2019 is qua activiteiten en de uitgaven daarvan de lijn van de afgelopen jaren doorgezet. Wel is
hierbij rekening gehouden met de volatiliteit van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door
contributieverhoging is geprobeerd hiervan minder afhankelijk te zijn. Ook zijn de personeelskosten door een
structurele besparing lager begroot dan voorgaande jaren.  

Rotterdam, februari 2019
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SGP-jongeren

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
in euro's, na resultaatbestemming

31 dec 2018 31 dec 2017

ACTIVA

Inventaris en automatisering 1.075             714                

Vorderingen
Compensatie jongerendag 2016 -                 17.000           
Nog te ontvangen subsidie Binnenlandse Zaken 29.680           21.729           
Overige vorderingen en overlopende activa 13.036           7.962             
Rekening-courant SGP 23.201           32.400           

Liquide middelen 38.559           54.482           

105.551 134.287

PASSIVA

Kapitaal 8.977             8.977             
Bestemmingsreserve activiteiten 48.218           54.866           
Bestemmingsreserve lokale commissies 27.691           27.624           

84.886           91.467           

Voorzieningen
Voorzieningen grootschalige activiteiten -                 17.000           

Kortlopende schulden
Rekening-courant WI -                 1.812             
Overige schulden en overlopende passiva 20.665           24.008           

105.551 134.287
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JAARREKENING 2018
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SGP-jongeren
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

in euro's
Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017
BATEN

Contributies en Lidmaatschappen 31.304         31.500         30.305         
Giften/collecten 5.606           6.200           8.202           
Abonnementen 14.663         16.300         14.894         
Advertenties 3.791           15.000         10.322         
Verkoop PR-materiaal/Spons./Boeken ed 4.394           13.100         2.063           
Standverhuur/overige opbrengsten 75                900              76                
Subsidie Binnenlandse zaken 95.286         98.500         114.222       
Bijdrage SGP 7.500           7.500           5.000           
Lokale Commissies 25.320         9.500           34.664         

Compensatie jongerendag 2016 -               -               17.000         

TOTAAL BATEN 187.939       198.500       236.748       

LASTEN

Totaal Personeel 59.759         62.060         65.850         
Totaal Afschrijvingskosten 179              750              -               
Totaal Kantoorkosten 2.886           4.400           3.815           
Totaal Algemeen 25.953         33.500         18.911         
Totaal Publiciteit 80.490         96.630         96.495         
Totaal Lokale Commissies 25.253         -               24.574         

TOTAAL LASTEN 194.520       197.340       209.645       

SALDO -6.581          1.160           27.103         

Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve activiteiten -6.648          1.160           17.013         
Bestemmingsreserve lokale commissies 67                10.090         

-6.581          1.160           27.103         
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene waardering

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

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

Verbonden partijen
Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen 

beleid van de andere partij. 

De volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon:
- Staatkundig Gereformeerde Partij

Lokale commissies
De plaatselijke verenigingen die zijn omgevormd tot commissies zijn niet-zelfstandig onderdeel 

Waardering van activa en passiva

een lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een
eventuele restwaarde. 

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

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.

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.

Voorziening jongerendag

georganiseerd wordt om zo de kosten over twee jaar te verspreiden. De omvang van de voorziening wordt 
bepaald op basis van de verwachte kosten verminderd met de verwachte directe opbrengsten.

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 2018 31 dec 2017
ACTIVA

Inventaris en automatisering
Aanschafwaarde 714                -                
Cumulatieve afschrijvingen -                 -                
Boekwaarde per begin boekjaar 714                -                

Investeringen 540                714               
Desinvesteringen -                
Afschrijvingen desinvestering -                 -                
Afschrijvingen -179               -                
Totaal 361                714               

Aanschafwaarde 1.254             714               
Cumulatieve afschrijvingen -179               -                

Boekwaarde per einde boekjaar 1.075             714               

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Subsidie 2018 82.006           108.644        
Subsidie 2017 13.280           
Ontvangen voorschot 65.606           86.915          

Nog te ontvangen 29.680           21.729          

Overige vorderingen en overlopende activa
Contributies -                 980               
Abonnementen 948                145               
Advertenties 2.461             3.900            
Portidepot 1.350             1.350            
Loonheffing / sociale lasten 6.875             -                
Pensioenpremie 104                -                
Diversen 1.298             1.587            

Totaal overige activa 13.036           7.962            



70 | sgp»jongeren

SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2018 31 dec 2017
ACTIVA

Rekening-courant SGP
Saldo aanvang boekjaar 32.400           9.100            
Mutaties ten laste van rekening-courant -96.534          -91.329         

-64.134          -82.229         
Afrekening subsidie 2017 resp. 2016 21.729           27.714          
Subsidie 2018 resp. 2017 65.606           86.915          

Saldo ultimo boekjaar 23.201           32.400          

PASSIVA

Kapitaal
Stand per begin boekjaar 8.977             8.977            
Mutatie -                 -                

Stand per einde boekjaar 8.977             8.977            

Bestemmingsreserve activiteiten
Stand per begin boekjaar 54.866           37.853          
Resultaatbestemming -6.648            17.013          

Stand per einde boekjaar 48.218           54.866          

Bestemmingsreserve lokale commissies
Stand per begin boekjaar 27.624           17.534          
Resultaatbestemming 67                  10.090          

Stand per einde boekjaar 27.691           27.624          

Voorziening grootschalige activiteiten
Jongerendag -                 17.000          

Totaal voorziening -                 17.000          

Het verloop van de voorziening jongerendag is als volgt
Stand per 1 januari 17.000           -                
Bij: dotatie ten laste van commissie Activiteiten 16.900           17.000          
Af: kosten jongerendag 44.600           -                
Bij: directe opbrengsten jongerendag 10.700           
Stand per 31 december -                 17.000          
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SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2018 31 dec 2017
PASSIVA

Overige schulden en overlopende passiva
Loonheffing / sociale lasten -                 1.202            
Vakantietoeslag 1.550             1.461            
Saldo overuren 4.521             8.231            
Accountant 3.431             2.300            
Diversen 11.163           10.814          

Totaal overige passiva 20.665           24.008
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SGP-jongeren
SPECIFICATIE VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

in euro's
Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017
BATEN

Contributies 30.134         30.000        29.165        
Lidmaatschappen 1.170           1.500          1.140          

31.304         31.500        30.305        

Giften/collecten 5.606           6.200          8.202          

Abonnementen 14.663         16.300        14.894        

Advertenties 3.791           15.000        10.322        

Verkoop PR-materiaal 33                -              60               
Boeken, brochures en lesbrieven 4.361           12.750        683             
Sponsoring -               350             1.320          

4.394           13.100        2.063          

Standverhuur -               -              -             
Overige opbrengsten 75                900             76               

75                900             76               

Subsidie Binnenlandse zaken 82.006         98.500        108.644     
Afrekening BZA vorig boekjaar 13.280         -              5.578          

95.286         98.500        114.222     

Bijdrage SGP 7.500           7.500          5.000          

Lokale commissies 25.320         9.500          34.664        

Compensatie jongerendag 2016 17.000        

TOTAAL BATEN 187.939       198.500      236.748     

LASTEN
Personeel

Salaris 35.329         39.310        47.748        
Salarisadministratie 278              250             258             
Overige personeelskosten 3.624           2.500          4.695          
Pool SGP-bureau 20.528         20.000        13.149        

Totaal Personeel 59.759         62.060        65.850        

Het gemiddeld aantal fte gedurende 2018: 0,8 (2017: 0,8).
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Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 143              750             -             
Afschrijvingskosten automatisering 36                -              -             

Totaal Afschrijvingskosten 179              750             -             

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 929              500             -             
Drukwerk 659              1.700          1.613          
Betalingsverkeer 639              2.100          1.711          
Overige kantoorkosten 659              100             491             

Totaal Kantoorkosten 2.886           4.400          3.815          

Algemeen
Vergaderkosten 140              -              1.231          
Bestuurs- en commissiekosten 6.331           15.700        11.369        
Advertentiekosten 745              500             23               
Frankeer- en portikosten 2.238           2.300          1.886          
Accountantskosten 4.603           3.000          4.402          
Jubileumkosten 11.896         12.000        -             

Totaal Algemeen 25.953         33.500        18.911        

Publiciteit
Bijeenkomsten 26.612         24.500        27.441        
Druk-, opmaak-, verzendkosten e.d. 35.127         43.600        41.516        
Promotiemateriaal /-activiteiten 8.771           19.030        12.272        
Startsubs. en bijdr. aan commissies 9.980           9.500          10.266        
Verkiezingscampagne TK -               -              5.000          

Totaal Publiciteit 80.490         96.630        96.495        

Totaal Lokale commissies 25.253         -              24.574        

TOTAAL LASTEN 194.520       197.340      209.645     

SALDO -6.581          1.160          27.103        

Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve activiteiten -6.648          1.160          17.013        
Bestemmingsreserve lokale commissies 67                -              10.090        

-6.581          1.160          27.103        
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur van de vereniging SGP-jongeren 
 

  

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de vereniging SGP-jongeren te Rotterdam 

gecontroleerd.   

 

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de 

vereniging SGP-jongeren per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties 

zonder winststreven.  

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.   

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van de vereniging SGP-jongeren zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel 

jaarverslag een toelichting op de jaarcijfers 2018. 

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in 

overeenstemming met RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.  

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 

Kleine Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in 

staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 

van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen;  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur
 
onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.  

 

Nieuwegein, 8 maart 2019  

Van Ree Accountants  

 

w.g. 

 

A. Hoogenboom AA 



financieel jaarverslag 2018 | 77

Financieel jaarverslag

SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Totaal

in euro's
Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017
BATEN

Commissie Algemeen 3.991             13.750              1.253              
Commissie In Contact 52.525           63.000              59.532            
Commissie KLIK 3.244             6.250                3.697              
Politiek Bestuur 40                  -                    -                  
Commissie Communicatie 33                  -                    60                   
Commissie Organisatie & Relaties -                 -                    1.320              
Lokale Commissies 25.320           9.500                27.907            

TOTAAL BATEN 85.153           92.500              93.769            

LASTEN
Personeel

Commissie Algemeen 59.759           62.060              65.851            

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen 179                750                   -                  

Kantoorkosten
Commissie Algemeen 2.886             4.400                3.815              

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 22.362           25.800              11.996            
Commissie In Contact 95                  1.000                860                 
Commissie KLIK 23                  300                   329                 
Politiek Bestuur 2.104             3.750                3.259              
Commissie Communicatie 261                400                   467                 
Commissie Leden & Lokaal 834                1.000                904                 
Commissie Organisatie & Relaties 274                1.250                1.096              
Lokale Commissies 25.253           9.500                23.730            

Totaal Algemene kosten 51.206           43.000              42.641            

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen -                 -                    5.000              
Commissie In Contact 23.473           34.000              31.667            
Commissie KLIK 11.654           9.600                9.849              
Politiek Bestuur 417                130                   -                  
Commissie Communicatie 5.516             5.000                5.238              
Commissie Leden & Lokaal 12.818           13.900              16.301            
Commissie Organisatie & Relaties 26.612           24.500              11.941            

Totaal Uitvoeringskosten 80.490           87.130              79.995            

TOTAAL LASTEN 194.520         197.340            192.302          

SALDO -109.367        -104.840           -98.534           

Subsidie Binnenlandse zaken 82.006           98.500              108.644          
Afrekening BZA vorig boekjaar 13.280           -                    5.578              
Bijdrage SGP (eenmalig) 7.500             7.500                -                  
Bijdrage SGP (campagne) -                 -                    5.000              
Compensatie jongerendag 2016 -                 -                    17.000            

Resteert -6.581            1.160                37.687            

Reserve 6.581             -1.160               -37.687           

Saldo -                 -                    -                  
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Algemeen

in euro's
Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017
BATEN

66                  -                   672                
Vijfjesleden oninbaar -60                 -                   -90                 
Giften / collecten 215                500                  595                
Sponsoring -                 350                  -                 
Opbrengst jubileumboek 3.695             12.000             -                 
Rente / overige baten 75                  900                  76                  

TOTAAL BATEN 3.991             13.750             1.253             

LASTEN
Personeel

Salaris 35.329           39.310             47.748           
Salarisadministratie 278                250                  258                
Overige personeelskosten 3.624             2.500               4.695             
Pool SGP-bureau 20.528           20.000             13.149           

Totaal Personeel 59.759           62.060             65.850           

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 143                750                  -                 
Afschrijvingskosten automatisering 36                  -                   -                 

Totaal Afschrijvingskosten 179                750                  -                 

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 929                500                  -                 
Drukwerk 659                1.700               1.613             
Betalingsverkeer 639                2.100               1.711             
Overige kantoorkosten 659                100                  491                

Totaal Kantoorkosten 2.886             4.400               3.815             

Algemene kosten
Vergaderkosten 14                  -                   49                  
Bestuurskosten 2.866             8.000               5.636             
Advertentiekosten 745                500                  23                  
Frankeer- en portikosten 2.238             2.300               1.886             
Accountantskosten 4.603             3.000               4.402             
Jubileumkosten 11.896           12.000             -                 

Totaal Algemene kosten 22.362           25.800             11.996           

Uitvoeringskosten
Verkiezingscampagne TK -                 -                   5.000             

Totaal Uitvoeringskosten -                 -                   5.000             

TOTAAL LASTEN 85.186           93.010             86.661           

SALDO -81.195          -79.260            -85.408          
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Commissie In Contact

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN
Contributies 34.868           30.000             34.123           
Contributies oninbaar -4.740            -                   -5.540            
Giften   4.273             5.000               6.033             
Abonnementen 15.102           16.000             15.475           
Abonnementen oninbaar -769               -                   -881               
Advertenties 3.791             12.000             10.322           

TOTAAL BATEN 52.525           63.000             59.532           

LASTEN
Algemene kosten

Vergaderkosten 14                  -                   123                
Bestuurs- en commissiekosten 81                  1.000               737                

Totaal Algemene kosten 95                  1.000               860                

Uitvoeringskosten
Drukkosten 13.234           19.000             18.583           
Opmaakkosten 201                2.800               363                
Fotokosten -                 700                  470                
Verzendkosten 9.478             11.000             12.251           
Overige kosten 560                500                  -                 

Totaal Uitvoeringskosten 23.473           34.000             31.667           

TOTAAL LASTEN 23.568           35.000             32.527           

SALDO 28.957           28.000             27.005           
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Commissie KLIK

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar 2.390             1.500               1.915             
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar -1.220            -                   -775               
Abonnementen 378                300                  380                
Abonnementen oninbaar -48                 -                   -80                 
Advertenties -                 3.000               -                 
Giften   1.118             700                  1.574             
Gastlessen 626                750                  683                

TOTAAL BATEN 3.244             6.250               3.697             

LASTEN
Algemene kosten

Vergaderkosten 14                  -                   123                
Bestuurs- en commissiekosten 9                    300                  206                

Totaal Algemene kosten 23                  300                  329                

Uitvoeringskosten
Drukkosten 6.770             6.000               5.871             
Opmaakkosten 48                  -                   -                 
Fotokosten -                 -                   -                 
Verzendkosten 4.836             3.600               3.978             

Totaal Uitvoeringskosten 11.654           9.600               9.849             

TOTAAL LASTEN 11.677           9.900               10.178           

SALDO -8.433            -3.650              -6.481            
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Politiek Bestuur

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN
Opbrengsten essaybundel 40                  -                   

TOTAAL BATEN 40                  -                   -                 

LASTEN
Algemene kosten

Vergaderkosten 56                  -                   493                
Bestuurs- en commissiekosten 2.048             3.750               2.766             

Totaal Algemene kosten 2.104             3.750               3.259             

Uitvoeringskosten
Bijdrage activiteiten 157                130                  -                 
Contributie ECP Youth 260                -                   -                 

Totaal Uitvoeringskosten 417                130                  -                 

TOTAAL LASTEN 2.521             3.880               3.259             

SALDO -2.481            -3.880              -3.259            
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Commissie Communicatie

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN
Verkoop promotiemateriaal 33                  -                   60                  

TOTAAL BATEN 33                  -                   60                  

LASTEN
Algemene kosten

Vergaderkosten 14                  -                   197                
Bestuurs- en commissiekosten 247                400                  270                

Totaal Algemene kosten 261                400                  467                

Uitvoeringskosten

Advertentiekosten -                 -                   -                 
Promotiemateriaal 3.307             3.500               2.940             
Kosten website 2.209             1.500               2.297             

Totaal Uitvoeringskosten 5.516             5.000               5.238             

TOTAAL LASTEN 5.777             5.400               5.704             

SALDO -5.744            -5.400              -5.644            
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Commissie Leden & Lokaal

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

LASTEN
Algemene kosten

Vergaderkosten 14                  -                   123                
Bestuurs- en commissiekosten 820                1.000               781                

Totaal Algemene kosten 834                1.000               904                

Uitvoeringskosten
Overige ledenwerfactiviteiten 1.574             3.400               2.615             
Stand Familiedagen 1.264             1.000               3.317             
Promotiemateriaal -                 -                 103                
Bijdrage lokale commissies 8.980             8.500               8.391             
Startsubsidie / aanbrengen leden 1.000             1.000               1.875             

Totaal Uitvoeringskosten 12.818           13.900             16.301           

TOTAAL LASTEN 13.652           14.900             17.205           

SALDO -13.652          -14.900            -17.205          
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en Lasten per commissie Commissie Organisatie & Relaties

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN
Sponsoring -                 -                   1.320             

TOTAAL BATEN -                 -                   1.320             

LASTEN
Algemene kosten

Vergaderkosten 14                  -                   123                
Bestuurs- en commissiekosten 260                1.250               973                

Totaal Algemene kosten 274                1.250               1.096             

Uitvoeringskosten

Trainingskosten 574                1.000               482                
PJO-event 321                1.000               997                
Congressen 6.964             6.000               7.458             

1.027             1.500               2.004             
Overige kosten 794                -                   1.000             
Organisatie jongerendag 32                  -                   -                 
Dotatie voorziening jongerendag 16.900           15.000             -                 

Totaal Uitvoeringskosten 26.612           24.500             11.941           

TOTAAL LASTEN 26.886           25.750             13.037           

SALDO -26.886          -25.750            -11.717          
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BEGROTING 2019
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SGP-jongeren
Begroting 2019

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Realisatie

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN

Commissie Algemeen 600               50                 1.750          1.253          
Commissie In Contact 64.000          41.494          63.000        59.532        
Commissie KLIK 3.000            1.368            6.250          3.697          
Politiek Bestuur -                -                -              -              
Commissie Communicatie -                1.013            12.000        60               
Commissie Leden & Relaties -                -                -              -              
Commissie Organisatie -                -                -              1.320          
Lokale Commissies 9.500            4.248            9.500          34.664        

TOTAAL BATEN 77.100          48.173          92.500        100.525      

LASTEN
Personeel

Commissie Algemeen 31.850          29.908          62.060        65.850        

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen 750               -                750             -              

Huisvesting
Commissie Algemeen -                -                -              -              

Kantoorkosten
Commissie Algemeen 2.700            2.848            4.400          3.765          

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 12.800          17.084          25.800        11.995        
Commissie In Contact 1.000            19                 1.000          860             
Commissie KLIK 300               -                300             329             
Politiek Bestuur 3.750            1.462            3.750          3.259          
Commissie Communicatie 400               46                 400             467             
Commissie Leden & Lokaal 1.000            437               1.000          904             
Commissie Organisatie&Relaties 1.250            163               1.250          1.096          
Lokale Commissies 9.500            4.248            9.500          24.574        

Totaal Algemene kosten 30.000          23.459          43.000        43.485        

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen 2.500            -                -              5.000          
Commissie In Contact 23.050          12.512          34.000        31.667        
Commissie KLIK 7.500            3.084            9.600          9.849          
Politiek Bestuur 130               130               130             -              
Commissie Communicatie 5.500            3.529            5.000          5.237          
Commissie Leden & Lokaal 14.300          1.044            5.400          7.909          
Commissie Organisatie&Relaties 24.000          13.821          33.000        36.832        

Totaal Uitvoeringskosten 76.980          34.119          87.130        96.494        

TOTAAL LASTEN 142.280        90.333          197.340      209.644      

SALDO -65.180        -42.160        -104.840    -109.118    

Subsidie Binnenlandse zaken 80.000          49.250          98.500        108.644      
Afrekening BZA vorige boekjaren -                -                -              5.578          
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar) -                -                7.500          -              
Bijdrage SGP (campagne) -                -                -              5.000          
Bijdrage SGP voor de jongerendag -                -                -              -              
Bijdrage SGP -                -                -              -              
Compensatie jongerendag 2016 -                -                -              17.000        

Saldo 14.820          7.090            1.160          27.104        
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SGP-jongeren
Begroting 2019 Algemeen

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Realisatie

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN

-               -               -               672              
Vijfjesleden oninbaar -               -               -               -90               
Giften / collecten 500              50                500              595              
Sponsoring -               -               350              -               
Rente / overige baten 100              -               900              76                
Afroming kapitaal VLSJ -               -               -               -               

TOTAAL BATEN 600              50                1.750           1.253           

LASTEN
Personeel

Salaris 17.000         19.505         39.310         47.748         
Salarisadministratie 250              79                250              258              
Vrijwilligers -               -               -               -               
Overige personeelskosten 2.000           324              2.500           4.695           
Pool SGP-bureau 12.600         10.000         20.000         13.149         

Totaal Personeel 31.850         29.908         62.060         65.850         

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 750              -               750              -               
Afschrijvingskosten automatisering -               -               -               -               
Doorbelaste afschrijvingskosten -               -               -               -               

Totaal afschrijvingskosten 750              -               750              -               

Huisvesting
Huisvestingskosten -               -               -               -               

Totaal Huisvesting -               -               -               -               

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 500              929              500              -               
Drukwerk   -               998              1.700           1.613           
Betalingsverkeer 2.100           261              2.100           1.711           
Overige kantoorkosten 100              659              100              442              
Doorbelaste kantoorkosten -               -               -               -               

Totaal Kantoorkosten 2.700           2.848           4.400           3.765           

Algemeen
Vergaderkosten -               -               -               49                
Algemene Ledenvergadering -               -               -               -               
Bestuurs- en commissiekosten 7.000           1.610           8.000           5.636           
Advertentiekosten 500              -               500              23                
Frankeer- en portikosten 2.300           1.364           2.300           1.886           
Accountantskosten 3.000           2.214           3.000           4.402           
Jubileumkosten -               11.896         12.000         -               

Totaal Algemeen 12.800         17.084         25.800         11.995         

Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining 2.500           -               -               -               
Verkiezingscampagne TK -               -               -               5.000           

Totaal Uitvoeringskosten 2.500           -               -               5.000           

TOTAAL LASTEN 50.600         49.839         93.010         86.610         

SALDO -50.000        -49.789        -91.260        -85.357        
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SGP-jongeren
Begroting 2019 Commissie In Contact

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Uitkomst

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN
Contributies 33.000         24.337         30.000         34.123         
Contributies oninbaar -               -               -               -5.540          
Giften 5.000           2.174           5.000           6.033           
Abonnementen 16.000         13.013         16.000         15.475         
Abonnementen oninbaar -               -               -               -881             
Advertenties 10.000         1.970           12.000         10.322         
Verkoop losse nummers -               -               -               -               

TOTAAL BATEN 64.000         41.494         63.000         59.532         

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten -               -               123              
Bestuurs- en commissiekosten 1.000           19                1.000           737              

Totaal Algemeen 1.000           19                1.000           860              

Uitvoeringskosten
Drukkosten 14.500         8.715           19.000         18.583         
Opmaakkosten -               588              2.800           363              
Fotokosten 550              -               700              470              
Verzendkosten 7.500           3.208           11.000         12.251         
Doorbel. IC 2 naar andere cies -               -               -               -               
Overige kosten 500              -               500              -               

Totaal Uitvoeringskosten 23.050         12.512         34.000         31.667         

TOTAAL LASTEN 24.050         12.531         35.000         32.527         

SALDO 39.950         28.964         28.000         27.005         
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SGP-jongeren
Begroting 2019 Commissie KLIK

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Uitkomst 

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar 1.250           865              1.500           1.915           
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar -               -               -               -775             
Abonnementen 300              320              300              380              
Abonnementen oninbaar -               -               -               -80               
Advertenties -               -               3.000           -               
Giften  700              133              700              1.574           
Gastlessen 750              50                750              683              
Inkomsten lesbrieven -               -               -               -               

TOTAAL BATEN 3.000           1.368           6.250           3.697           

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten -               -               -               123              
Bestuurs- en commissiekosten 300              -               300              206              

Totaal Algemeen 300              -               300              329              

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten 3.400           1.933           6.000           5.871           
Opmaakkosten 150              24                -               -               
Fotokosten 200              -               -               -               
Verzendkosten 3.750           1.126           3.600           3.978           

Overige kosten -               -               -               -               

Lesbrief:
Drukkosten -               -               -               -               
Opmaakkosten -               -               -               -               
Gastlessen -               -               -               -               

Totaal uitvoeringskosten 7.500           3.084           9.600           9.849           

TOTAAL LASTEN 7.800           3.084           9.900           10.178         

SALDO -4.800          -1.716          -3.650          -6.482          
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SGP-jongeren
Begroting 2019 Politiek Bestuur

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Uitkomst

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN
Schetsen -               -               -               -               

TOTAAL BATEN -               -               -               -               

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten -               -               -               493              
Bestuurs- en commissiekosten 3.750           1.462           3.750           2.766           

Totaal Algemeen 3.750           1.462           3.750           3.259           

Uitvoeringskosten
Algemene PB-activiteiten -               -               -               -               
Lidmaatschappen 130              130              130              -               
Drukkosten -               -               -               -               
Info via De Banier -               -               -               -               

Totaal uitvoeringskosten 130              130              130              -               

TOTAAL LASTEN 3.880           1.592           3.880           3.259           

SALDO -3.880          -1.592          -3.880          -3.259          
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Financieel jaarverslag

SGP-jongeren
Begroting 2019 Commissie Communicatie

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Uitkomst

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN
Verkoop promotiemateriaal -               1.013           12.000         60                

TOTAAL BATEN -               1.013           12.000         60                

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten -               -               -               197              
Bestuurs- en commissiekosten 400              46                400              270              

Totaal Algemeen 400              46                400              467              

Uitvoeringskosten

Advertentiekosten -               -               -               -               
Promotiemateriaal 4.500           2.328           3.500           2.940           
Kosten ledenwerving -               -               -               -               
Kosten website 1.000           1.201           1.500           2.297           

Totaal Uitvoeringskosten 5.500           3.529           5.000           5.237           

TOTAAL LASTEN 5.900           3.575           5.400           5.705           

SALDO -5.900          -2.562          6.600           -5.645          
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SGP-jongeren
Begroting 2019 Commissie Leden & Lokaal

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Uitkomst

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN
- -               -               -               -               
- -               -               -               

TOTAAL BATEN -               -               -               -               

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten -               -               -               123              
Bestuurs- en commissiekosten 1.000           437              1.000           781              

Totaal Algemeen 1.000           437              1.000           904              

Uitvoeringskosten
-               -               -               

Bijdragen aan activiteiten -               -               -               
Organisatie beurzen -               
Bijdrage lokale cie's 8.500           -               -               
Stand Familiedagen 1.400           1.044           1.000           3.317           
Overige ledenwerfactiviteiten 3.400           -               3.400           2.615           
Promotiemateriaal -               -               -               103              
Startsubsidie / aanbrengen leden 1.000           -               1.000           1.875           

Totaal Uitvoeringskosten 14.300         1.044           5.400           7.909           

TOTAAL LASTEN 15.300         1.480           6.400           8.814           

SALDO -15.300        -1.480          -6.400          -8.814          
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Financieel jaarverslag

SGP-jongeren
Begroting 2019 Commissie Organisatie & Relaties

in euro's
Begroting Realisatie Begroting Uitkomst 

2019 t/m 30-06-18 2018 2017
BATEN
Giften / collecten (m.n. collectes) -               -               -               -               
Bijdrage verenigingen -               -               -               -               
Sponsoring -               -               -               1.320           
Standverhuur -               -               -               -               

TOTAAL BATEN -               -               -               1.320           

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten -               -               -               123              
Bestuurs- en commissiekosten 1.250           163              1.250           973              

Totaal Algemeen 1.250           163              1.250           1.096           

Uitvoeringskosten

1.500           896              1.500           2.004           
Jongerenavonden/Trainingen 500              -               1.000           482              
PJO-event 1.000           -               1.000           997              
Congressen 6.000           1.177           6.000           6.958           
Heidesessie -               -               -               
Bijdrage lokale commissies -               4.248           8.500           8.391           
Overige kosten -               -               -               1.000           
Jongerendag 15.000         7.500           15.000         17.000         

Totaal uitvoeringskosten 24.000         13.821         33.000         36.832         

TOTAAL LASTEN 25.250         13.984         34.250         37.929         

SALDO -25.250        -13.984        -34.250        -36.609        
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Naw
oord

Nawoord
Terwijl ik dit schrijf is 2019 alweer een maand oud. De eerste bestuursvergadering van 2019 haalde 
Willem de tekst aan uit psalm 90: “Wij vliegen daarheen.” Ik moet daar nu aan denken, niet de tijd 
vliegt – maar wij vliegen. Dit is alweer het tweede jaarverslag wat ik mag schrijven en bij elkaar 
verzamelen. Zo kort geleden nog, was ik bezig met het jaarverslag van 2017.

En nu schrijf ik dus alweer het nawoord voor het jaarverslag over 2018. Een nawoord schrijven is 
altijd een beetje een feestje. Dat betekent namelijk dat het jaarverslag (bijna) af is. Het concept 
tenminste. Wat vond ik het leuk om jullie stukjes te krijgen en te lezen. Ik wil iedereen daar dan 
ook enorm voor bedanken!

Het jaar 2018 ligt achter ons, 2019 ligt voor ons. Hoe dat jaar gaat lopen is nog onbekend. Maar 
laten we die onbekende toekomst biddend tegemoet gaan om Gods zegen, zodat ons werk, niet 
tevergeefs is.

Leiden, februari 2019

Josefien Verschuure, 
secretaris
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