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TERU GBLI K
Een historisch jaar ligt achter ons.
Velen zullen het jaar 2021 niet
vergeten. Een jaar vol zorg. Politiek
gezien moesten we een lange adem
hebben. Het jaar stond namelijk in het
teken van enorm langdurige formatie.
Maatschappelijk gezien stond het
water bij veel mensen aan de lippen.
Ook wij hebben deel uitgemaakt van
het politieke en maatschappelijke
debat. De vraag die dan opkomt

wanneer men terugkijkt: Hoe hebben
wij ons opgesteld? Hoe vast zat ons
anker?
Het is voor mij als secretaris de
laatste keer dat ik een jaarverslag
voor SGP-jongeren schrijf. Veel is
er gebeurt het afgelopen jaar. Veel
(lokale) commissies hebben hun
werk, ondanks alle beperkingen, vol
motivatie voortgezet. We hebben in
het najaar gelukkig weer een fysiek

ALGEMEEN

de Leeuw aangesteld in het najaar als
waarnemend voorzitter.

SGP-jongeren is een actieve politieke
jongerenorganisatie voor jongeren van 11
t/m 28 jaar. Vanuit een sterke organisatie wil
SGP-jongeren op een professionele manier
jongeren motiveren, leden vormen en
toerusten en hun belangen behartigen. Op
die wijze wil SGP-jongeren fungeren als een
kweekvijver voor jonge politici enerzijds en
anderzijds de hele samenleving aanspreken
met haar boodschap.

De samenstelling van het bestuur op
31-12-2020:
• Peter de Leeuw (waarnemend voorzitter)
• Marc Visser (secretaris)
• Gerlise Kok (penningmeester)
• Johan de Leeuw (politiek bestuurslid)
• Gerard van Rijswijk (politiek bestuurslid)
• Gert-Jan Verweij (bestuurslid Organisatie
& Relaties)
• Rody van Heijst(bestuurslid Leden &
Lokaal)
• Arjan Bassa (bestuurslid Communicatie)

Beleid en visie

Dit doen we door onze standpunten goed
te doordenken en af te wegen. Vervolgens
willen we ook duidelijk stelling nemen in
politieke en maatschappelijke debatten.
Daarbij wegen sommige standpunten
zwaarder dan andere en zoeken we naar
passende momenten en doelgroepen om
ons geluid te laten horen.

Bestuur
In het voorjaar van 2021 hebben we als
bestuur afscheid genomen van onze
voorzitter Arie Rijneveld, Penningmeester
Kees Boer en Politiek bestuurslid Pieter
Meijers.
Helaas hebben we in het voorjaar geen
voorzitter kunnen vinden. Daardoor is
Leander Tramper, bestuurslid Communicatie,
benoemd als ad interim voorzitter tot en
met het najaar van 2021. Daarnaast zijn er
twee nieuwe bestuursleden aangenomen.
Voor penningmeester, Gerlise Kok. En voor
politiek bestuurslid, Gerard van Rijswijk.
In verband met het ontstane even getal
van bestuursleden is Willeke Hoogendoorn
in het voorjaar aangetreden als tijdelijk
Politiek Bestuurslid. Zodoende bestond het
bestuur weer uit negen leden.
In het najaar hebben we afscheid genomen
van Leander Tramper, Silvan Hardeman en
Willeke Hoogendoorn. Zij zijn respectievelijk
opgevolgd door Arjan Bassa en Rody van
Heijst. Aangezien Willeke Hoogendoorn een
tijdelijke functie bekleedde is er in haar
plaats geen nieuw bestuurslid geworven.
Ook is er helaas in het najaar geen nieuwe
voorzitter gevonden. Hierdoor is Peter

congres mogen organiseren. Dat heeft
enorm goed gedaan. Als bestuur zijn
we daar erg blij mee. Als laatste wil ik
een ieder meegeven: Blijf staan voor
de christelijk politiek! Laat daarbij
de adem van de ziel, het gebed, een
graadmeter zijn. Het gebed van een
rechtvaardigevermag namelijk veel.
God doet wonderen, ook op het gebed!
Marc Visser
Secretaris

HR
Ook in 2021 hebben we als HR-team weer
heel wat werk mogen verzetten. Soms is dit
achter de schermen, maar soms ook ervoor.
Denk aan de vele nieuwe vrijwilligers die
we een mooie plek hebben mogen geven
binnen SGP-jongeren. Aan de andere kant
zijn er ook een aantal voorstellen richting
het bestuur gegaan. Op die manier hebben
wij ons beziggehouden met een stukje
organisatieontwikkeling.
Wat betreft het vervullen van
bestuursvacatures hebben we met z’n allen
voor pittige uitdagingen gestaan. Daar gaat
tijd, energie en veel denkwerk in zitten. We
zijn er dankbaar voor dat er steeds weer
uitkomst is geboden!

Adviescommissie
In 2021 was de adviescommissie
betrokken bij alle sollicitatieprocedures
voor bestuursfuncties. In 2021 zijn er
sollicitatieprocedures geweest voor de
functies van Voorzitter, Penningmeester,
Bestuurslid Politiek, Communicatie, Leden &
Lokaal. Daarnaast heeft de adviescommissie
op verschillende momenten gevraagd en
ongevraagd advies gegeven.
In 2021 heeft Tom de Nooijer afscheid
genomen van de adviescommissie. HenkJan Mekelenkamp is in zijn plaats (namens
het Politiek Platform) lid geworden van de
adviescommissie.

Beleidsadviseur
Voor het jaar 2021 gold voor de
beleidsadviseur een benoemingsomvang
van 0,9 fte. De inzet was ook dit jaar vooral
gericht op de vorming voor vrijwilligers,
leden en belangstellenden. Daarnaast
heeft de beleidsadviseur een adviserende
en ondersteunende rol voor het Landelijk
Bestuur.
Het begin van 2021 stond voor SGPjongeren in het teken van de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen. De
beleidsadviseur was hier intensief bij
betrokken in de rol van campagneleider,
in nauwe samenwerking met voorzitter
en jongerenkandidaat Arie Rijneveld.
Er is dit keer gekozen voor een aparte
jongerencampagne met ene eigen
proﬁlering en uitstraling en met een eigen
'gezicht'. Dat vraagt meer van de organisatie,
maar we kunnen stellen dat het een
geslaagde opzet is geweest.
In de maanden april tot juni heeft er
daarom een inhaalslag van gastlessen
plaatsgevonden, mede omdat hetvanwege
de maatregelen ook weer mogelijk was om
scholen te bezoeken. Ondanks dat zijn er
door alle maatregelen minder gastlessen
gegeven dan in voorgaande jaren. De
contacten met
scholen zijn wel warm gehouden, om
dit weer op te kunnen pakken zodra de
mogelijkheden dat weer toelaten.
In maart is er een online cursusdag
gehouden. Dat was nodig voor de toerusting
van vrijwilligers en het verdient aanbeveling
om dit door een nieuwe beleidsadviseur
zo snel mogelijk weer fysiek te laten
organiseren. Namens SGP-jongeren is de
beleidsadviseur betrokken geweest bij
de ontwikkeling van het nieuwe Integraal

JA ARVE RS LAG 2021
Strategisch Beleidsplan (meerjarig beleid
van de SGP). Daarin is onder andere
aandacht gevraagd voor de toerusting en
vorming van jonge SGP'ers en gezamenlijke
ledenwerving.
De zomer heeft in het teken gestaan van
de zomertour. Daar was de beleidsadviseur
zijdelings bij betrokken, evenals bij het
evaluatieproces. De periode na de zomer
heeft voornamelijk in het teken gestaan
van de overgang naar een nieuwe baan.
Dat betekent dat veel gastlessen naar
voren zijn gehaald om alvast af te ronden
voordat er een nieuwe beleidsadviseur aan
zou treden. Daarnaast zijn er gesprekken
gevoerd over het gewenste functieproﬁel
en de verwachtingen voor de overdracht en
inwerkperiode.
Op het moment van schrijven is er nog
geen zicht op een opvolger. Dat geeft
zorgen over de voortgang van het werk en
de continuïteit van de organisatie. Het laat
maar weet zien hoe relevant het gebed is
wat we als organisatie hebben opgenomen
in onze beleidsnota: Maak mij bekend de
weg, die ik moet ingaan om U te behagen.

POLITIEK

Politiek Platform
Ook in 2021 werden we helaas geteisterd
door het coronavirus. Dit weerhield
SGPJ er echter niet van om een
succesvolle campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen neer te zetten.
Flyeren, blogs, debatten, video’sen
een jongerenspecial van Studio SGP,
inspanningen genoeg. Zowel intern als
extern is deze campagne niet onopgemerkt
gebleven en mocht zij resulteren in
bijna 1200 voorkeurstemmen voor onze
jongerenkandidaat Arie Rijneveld. In de
tweede helft van het jaar lag de focus
met name op radio optredens en het
faciliteren van de discussie rondom het
vrouwenstandpunt. Daarnaast schreven
politiek bestuursleden en leden van het
politiek platform in de Zicht, In Contact en
Banier en reageerden zij via statements en
columns op actuele politieke situaties.
De belangrijkste interne ontwikkeling
voor het politiek platform in 2021 was
de heroprichting van de commissie
onderwijs. De commissie heeft opnieuw
een zelfstandige status gekregen en hielt
zich bezig met de kansenongelijkheid,
het lerarentekort en de vrijheid van
onderwijs. Commissie Zorg organiseerde het
#Zorgvoorlater event met o.a. Ernst Kuipers
als spreker. Commissie Internationaal heeft
zich verdiept in ontwikkelingssamenwerking
en sprak zich uit tegen weeshuistoerisme.
De Commissie Binnenlandse Zaken dook
in het thema privacy, een onderwerp met
nog veel onontgonnen terrein voor SGPJ.
Uiteindelijk resulteerde dit onderzoek in het
privacy manifest. De commissie Duurzame
Ontwikkeling en Landbouw verstevigde de
banden met de Eurofractie van de SGP en
hielt zich daarnaast bezig met het thema
zeespiegelstijging. Voor de commissie
Sociaal-Economische Zaken stond 2021
in het teken van de grote tekorten op de
woningmarkt.

ORGANISATORISCH

Evenementen

Ook 2021 was een jaar vol uitdagingen
waarin corona een grote belemmering was.
Echter hield ons dit als SGP-Jongeren niet
tegen om veel te organiseren. We begonnen
in het eerste gedeelte van 2021 met 5
online avonden met sprekers vanuit diverse
hoeken. Zelfs Ernst Kuipers was op één van
deze avonden aanwezig.
Gelukkig kende 2021 ook een moment
dat we elkaar fysiek mochten ontmoeten.
We organiseerde in totaal 18 avonden.
Die bestonden uit: 2 congressen, 10 SGP-J
Cafés,1 vrijwilligersactiviteiten en 5 andere
ontspannen activiteiten. Een geweldig
resultaat, dat we in 2022 graag voortzetten.

Relaties
In 2021 mochten we meer geld ophalen
dan we vooraf bedacht hadden. We ging
ruim boven onze doelstellingen van 12.000
euroheen. We zijn de vrijwilligers die zich
daarvoor inzetten, zeer dankbaar.
Daarnaast hebben we ook nagedacht over
ondernemerspakketten. Hiermee creëren
we een aantrekkelijke combinatie van
sponsormogelijkheden in één pakket. In
2022 gaan we dit verder uitrollen.

Ledenwerving
Ledenwerving anno 2021 is een enorme
uitdaging. Het coronavirus heeft grote delen
van het jaar roet in het eten gegooid en op
korte termijn zijn verschillende beurzen en
evenementen afgelast. In de zomermaanden
was er meer mogelijk en is SGP-jongeren
tijdens de zomertour op meerdere
vakantieparken zichtbaar geweest. De
commissie ledenwerving is inmiddels weer
gevuld met verschillende enthousiaste
vrijwilligers die mooie ideeën hebben voor
de toekomst. Nadere uitwerking voor de
ledenwerving volgt in 2022.

Lokale commissies
SGP-jongeren heeft momenteel 26 lokale
commissies verspreid over het hele land.
De verschillende coronamaatregelen
hebben het organiseren van lokale
activiteiten bemoeilijkt. De zomerperiode
is gebruikt voor allerlei buitenactiviteiten.
Eind 2021 zijn de eerste stappen gezet
ter voorbereiding op de campagne van
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Ook is er een eerste stap gezet om de
samenwerking en kennisdeling tussen
lokale commissies te versterken. Het
projectteam Lokaal hoopt dit in 2022 te
continueren.

#TeamCommunicatie
Het afgelopen jaar was een druk jaar voor
#TeamCommunicatie. We zijn namelijk
bezig met een intensief traject voor de
ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en
website. Inmiddels schiet het aardig op
en worden de laatste spreekwoordelijke
puntjes op de i gezet. Hiernaast is er veel

gebrainstormd over de SGP-jongerendag
2022 en de promotie daarvoor. Daarnaast
is SGP-jongeren op verschillende manier in
de media geweest en is er veel nieuwe en
actuele content gemaakt en gepromoot op
onze socialmediakanalen. We willen deze
lijn graag voortzetten en zijn daarom actief
op zoek naar nieuwe en aansprekende
vormen van communicatie.Alles om
christelijke politiek om de kaart te blijven
zetten!

KLIK
In 2021 heeft er wat verloop plaatsgevonden
in de KLIK-commissie. Twee redactieleden,
Marijn Verschuure en Nellieke Oudijn, die
beiden meer dan zeven jaar redacteur
zijn geweest, hebben afscheid genomen.
Daardoor hebben we veel ervaring verloren,
maar we hebben een nieuw commissielid
wat weer voor een frisse blik zorgt: Aan het
eind van het jaar hebben we Maarten van
der Tang mogen verwelkomen binnen de
commissie. Met vijf redactieleden zijn we
enigszins verzadigd. Echter, de deur voor
een extra redactielidblijft open staan. Een
extra redactielid zou mooi zijn voor de extra
inhoud en betere taakverdeling. Maar is niet
noodzakelijk.
We hebben dezelfde verdeling van
artikelen aangehouden als eerdere jaren
aangehouden. Een deel echte politieke
onderwerpen enseries (Loodsen van
het Land, Nexit, etc.) Een andere deel
wat luchtigere of maatschappelijke
onderwerpen (Leuk Gevonden, De werkweek
van...) Ook zijn we twee nieuwe series
gestart. Hollandse Nieuwe: over nieuwe
partijen sinds TK2021. De tweede serie is:
Regeren. Hoe dan?: over politieke systemen
wereldwijd.
Al met al brengt de KLIK nog steeds op
vertrouwde wijze de jongste leden van
SGP-jongeren dichter bij de politiek en de
uitgangspunten van de SGPJ.
De commissie is tevreden over de contacten
met het bestuur. Er wordt goed meegedacht.
Ook de samenwerking met drukker en
distributeur verloopt nog steeds goed.

InContact
De redactie van InContact heeft in 2021 weer
hard gewerkt om vier mooie edities uit te
brengen. De eerste editie van 2021 ging over
het nieuws. Eén van de hoogtepunten was
wel het interview met de beruchte journalist
Rutger Castricum. Voor de tweede editie van
het jaar verdiepten we ons in het MiddenOosten, een regio vol conﬂicten. In editie
drie interviewden we de beste burgemeester
van de wereld; Aboutaleb. Het thema was
'samenleven'. De laatste editie van 2021 was
ook de laatste editie van Florian Pronk als
hoofdredacteur. Deze InContact ging over
afval. Behalve de genoemde artikelen, stond
de InContact in 2021 bomvol met leuke en
mooieartikelen. Vanaf 2022 neemt Wilbert
den Besten het stokje van Florian over als
hoofdredacteur.
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