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Vanuit de fractie

Oproep aan §PcPorters

fetrarÍievan de §Pwf, eenondemoekdren
naar het wel en wae ÈlJ sportcluàs. We willen
en enquéte onder zoved mogeliik
spftverenqirryen verspreiden en daarb$
hebbenwii uw hulP nodig.
Om zoveelmogeliikenquétes terug te krijgen
is het belangrijk dat de enquète door een lid
van de spoÉclub (tevens lid van de §P) aan
een bestuurslid rrrmrdt overhandigtd'
Als u ouder bent van een sportclubkind kan dd
natuurlijk ook. U zorgi er dan ook voor dat het
bestuur van uw club de encpète invult en aan
u teruggeefi.
Waarom een dergeliike enquète?
De gemeente heefr de laatste iaren flink
hzuinigd op de subsidie aan
sportverenigingen, terwiil alle politieke partijen

hoog opgevEn hoe belangrijk ziisport vinden'
Ook bij de laatste vefiiezingen stonden alle
verkiezingsprogràmmà's daar weer mee vol'
Als §P hebben we als enige gezegd dat de
bezuinigingen van de gemeente moeten '

worden teruggedraaid. Maar om dat voor
elkaar te kiigen, hebben we informatíe nodig
van de dubs. Met name de zaalsPort-
verenigingen hebben het moeilijk door de
almaar sti§ende tuurlasten.
ln de enquète willen we met name vveten wat
de bezuinigirgpn van de gemeente en de
huurverhogingen van de §RO voorde clubs
betekenen. Daamaast zullen er vragen zijn
over de 1l3+egeling, waaÓij clubs van de
gerneente voor 1/3 deelsubsidie krijgen voor
verbeteingen bijde club. De rest (2/3) moet'de
club zelf betalen. Wat betekeni dat voor de
clubs met weinig geld? Een andere vraag is
hoe het slaat met de kwaliteit van de dienst-
verlening van de §RO?
Dus watvragen wij? §P-leden die lid ziin van
een sportvereniging of ouderzijn van een kind
dat op een sportclub zit. W vragen deze

mansen ons te helpen met een enquëte onder
alle sportdubs te verspreiden en er zorg voor
te dragen dat deze weerworden ingeleverd-
Als u iemand (uw buurman of zo) weet die dat
welzou willen, maar geen lid van de §P is, laat
ons dat dan ookweten.
U kuntzich oPgevea hii; Frits
Schrenmal<er, tet nr. 033'46W725 of 06'
36 í09955 of mait : xhwnmaker@tomaaW-nl

Ander afdeling§nieuw§

ROOD Amersfoort zoekt Joul

Sinds januari timmert ROOD Amërsfoort weer
hard aan de weg. Vanuit de visie van de §P
wilt ROOD Amersfoort gericfite adies op
jongerenbeleid voeren om van Amer#oort ook
voor jongeren een leuke linkse stad te makEn'
En dàar hebben we iou voor nodig! Ben je
tussen de 14 en 281aar, heb je zelf al wilde
ideeën of ben ie gewoon nieursgierig en wilje
gewoon een keer komen kijken?
Neem dan conhct op meÍ; Miehel van Diik,
tel nr.06-28419425 of maíl:
rooíamers//lgrt@,so.nil,
We zien is graag verschijnenl

Oproep Hulpdienst

Wie heefr er zin om ons team van de
HULPTXENST, te versterken?
\Afrj bieden praldiscfre ën concrete hulp
aan Ínensen die niet meer weten waar ze
terecfrt kunnen met hun problemen enlof
hulpwagen,
\Mj krijgen steeds rneer hulpvragen binnen, die
betrekking hebben op tal van maatschappelíjke
gebieden.
Lijkt het ie leuk en zinnig om ook actief te
worden voor de HULPOIENST, neem dan
contact op met Pierïe Schooneveld, tet
nr.A3148905N, of Caroleln Diikltof, tel
nr,033-4621825

SP.



Agenda

22 apnl - marktkaam Emiclaer
22apnl - *Actie "'Veilig Oversteken"
10 mei - Bijzon&re ledenvergadering
Landelijk nieurvs
23 april - Festival $pektakel in Weert

* VeÍlig Oversteken, is een actie van de SP
samen met de beuoners vsn Het Pluspunt, in
Kattenbroek. Voor meer informatie: Nel
Groenendijk, tel nr. 06-10357498

Nieuwe rubriek: Open Podiuml

Deza rubriek willen we graag introducerèn, om
leden de mogetijkheid te bieden iets te
vertellan over waar zij zictt voor inzetten/ wat
zij belangrijk vinden. Met dit open podium
willen we de ruimte bieden voor een breder
contact. ln deze rubríek nu §en ëeí§tè
podiumbíjdrage van een van onze nieuwe
ledm, tw; Dennis GripPeling. lvm dit
ondenrerp heeft Dennis ook contad gehad
met Harry van Bommelen andere §P-ers in
het land.

Ouders en kinderen ln de knel

Het Nederlardsre familie- an.iaugdtecht kampt
met hd probleem daÍ (ecfif)scfierdtngen fussen
oudare vaa[ z*r mnflidueus verlopen. De
daarbij befiakken kindercn *komen in # knef.
ln Nederland is het gebruikeliik dat na een

ecfitscheiding hat contact tussen de kin&ren
en één van beide ouders wordt verminderd.
Het komt ook vaak voor dat mmmige ouders
de totale opvoeding verliezen van de kinderen,
tegert hun wil. Jaarlijks verliezen ongeveËr
29.00CI kinderen het contact met hun vader en
met hun overigefamilie van vaders zijde.
Cumulatief is van een half milioen kindercn tot
18 jaar aldus het leuen ontwricftt. De
maatschappelijke scfrade, ook in termen van
waarden en nqmen, is groot.
De klassen zitten vol met kinderen van
gescheiden ouders. De samenleving is
doordenH van kinderen, vadër§ en moeders
die hierdoor in grote problemen verkeren.
Het gaat om gelijloaaaardige rechten tussen
mannen ën vrouwen! Het gaat om de rechten
van kinderen!
§ignalen in de vorm van leed, stress,
arbeidsorgescfril*reid en ontsporingen laten
zien dat het om emstige en grootschalige
problematiek gaat waarop het familierecht het
juiste antrrrcord schuldig bliifr.
De samenleving is nu zover geëmancipeerd
dat bijna iedereen vindt dat beide ouders

geliikwaardig de kinderen moeten opvoeden.
Helaas is de praktijk heel anders. De
Hederlandse familie rechtspraak, na ean
scheiding, leeft nog in de jaren'50 van de
vorige eeurÀr en de politiek is nog moeizaam te
bewegen om ook daadrrverkelijk uit te stralen
dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Zeker als
het aankomt op geliikwaardig ouderschap.lAía
kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen
want we zijn allemaal kind of misschien zelfs
vader of moeder. Allemaalwillen we een
goed contact met allebeionze ouders en/of
kinderen^
Door de striging van het aantal sÓeidingen is
het probleem groeierde. Er is een gmeiende
behoefte van kinderen en ouders die van
contac.t onthouden zijn, dat er sen
gelijhraardige opvoeding gegeven kan
worden door beide ouders.
H*fr u vragen ofsugges&es owrdit
onderwerp kunt u cuthtoPnemen met;
Dennis Grippeling; 06.431 0@1 7. Ë*mail:
d. o i p rel i nE@l hdgn ai l. cv,m

Nieuws uit de regio

í2 mei oxha rcgioconftrcntié

Wm van Gammeren uítfunersfoort steltzictt
kandidaat om regiobestuurder van de pravincie
Utrecht te worden. Voor de verkiezing is op
vrij&gavond 12 mei ean regioconferentie
ingelast. Verder op de agenda een disctlssie
over regionale sociale diensten en over het
Bestuur Regio Utrecftt. Locatie nog niet
bekend. Vaor meer info of aanmekling: Nd
Groeneflijk; tel nr.06-10357498 ot mail:
cihe nvtom aat b@ g m ail. mm

UolksvertegenïvoodigÉÍ§ gozocht

Na de gemeenteraadsverkiezingen volgen de
provinciale verkiezingen. 7 maart 2ffi7 is de
dag dat er een nieuwe statenfadie gekozen
vrcrdt. We zoeken enthousiaste kandidaten die
zicfr niet verliezen in stapels papier, men§en
dia er een uitdaging in zien het SPgeluid in de
provincie te íaten horen. Yoor m*r lnfu zie
www. provirwhutrecht.so. nl af neem mntac. ap
met de kandidatencommissie :
tuitreman@z.sp.nl of 0346 242 832
(prívén u m mër). b kadidaat§elling staat
opn tot 31 juli.

Kopli lnsfrtiru;n: vóör§ mei 20.$u per mail:
Net Groenend$k chgnytomaatie@a mail.oom of
per@st Den§raat 9, 3812 ZK Atnerafopr:t


