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OPROEP:

Hulpdienst:

De Trihrne komt niet vanzelf bij u in de
brievenbus! §P Amwsfioort zoekt dan ook
leden die zich ongeveer een uur per maand
willen inzetten om me€ te helpen met het
verspreiden van de Tribune binnen htn wijk.
Voor ncer informatie kunt u contact opneÍru)n
met §joerd l(etelaa (tel: 033-4638795) of met
Anya Wersma (arwa.wiersma@tomaatnql nl).

De hulpdienst is uokelijks

telefonisctt tB

bereiken op woensdagavond van 19.30 urr

td

en met 21.@ uur op een nierm
telq,fognnuruner 06§§51663_2. U kunt wv
vraag ook stellen via de email
sph

u

lpdiensÉamersfoort@tomaatnet. nl.

Rood:
Ook de a$elopen maand heefi de SP-fracfb
niet stil gezeten. Door de frrclie is (*eer) een
groot amtal schrifteliike vmgàn gesteld aan
het Gollege, onder andere over zeer
agressieve colportage in Amersfoort. De SP
ontving bericfiten varruit de funercfuortse
bevolking dat er op €en aantal pladsen sprake
u/as van zeer agressieve oolportaggpraktijken.
Ele fractie heeft het College gevraagd om de
gang van zaken te onderzoeken. iíocfit u ook
slachte ervaringen hebben met colportage in
Amersfoort, vertel het de tractie!.

ROOD, jong in de SP, hffi een bruisende
afdding in Amersfoort. ROOD bestaat uÍt een
groot aantal jonge, enttnrsiaste en dieve

lden die zich imetten v(rcr de
in Amersfoort. Van'tíl

jorqerenproblematiek
huisvesting tot ën

mËt (pop)«ltuw

zes breed georiènteerd.
Voelje je aangesproken en wfi jebok graaóie
handen uit de mouren steken voor éen betm
wereld, mk voor jongeren, nreld je dan aan bij
Amersfioort, ROOD is

ROOD Amersfoort.

Voor meer informatie over

ROOD:

anna. la. verge@gmail. com

Daarnaast heerfr de tractie vragen gesteld over

I

januari 20ffi in te voeren systeem
de
de
dient
ledereen
ziektekostenverzekerir§.
eerste €'t50,- aan ziektekosten zelf te betalen.
Pas daama kan de verzekerirg worden
aangpsproken. Voor veel minima en chronisdl
zieken is dit een behoortijke extra financiëe
last De fractie heeft aan het College gevrà4d
of de gerneente maatregelen gaat teffen oÍÍl
mensen die door het verplichte eigen ri§m in
de financiële problenren komen, te helpen.

het per

van het verplictrte eigen risico bij

fractienieuws, kijk op de website
van §P Amersfoort of neem contact op met
een van de radsleden.

Vmr meer

Hoenrel de voige ledenvergadering nog zrer
vers in het geheugen ligrt, nu alvast aefl
vooraafikondrging van de volgende

ledanvergaderirg. Beze zal worden gahotden

op 13 februari 20ffi en start om 19.30

Aansluitend

is

er een

uur.

-verlate-

Nieurjaarsborrel.
Houd de website en de brievenbus in de gaten
voor nadere informatie,

Politiek CalÉ:
Maandag 19 november jl. organiseerde de
Amersfoortse ddeling van de Socialistiwhe
Part$ voor de derde keer dit iaar een politid<
café in De Roois Cent. Dit keerwas het trema
'media en politiek'.

As

SP.

gasten voor het disans§epand waren
uitgmodigd John §piikemmn, redacieur bij
de $tad Anprsfoort en Hans van Heiiningon,
algemren secretaris van de landelijke $P.

Na een welkomstwoord van afdelingsvoorzitter
Anya Wersma, gingen & sprekers met elkaar
en met de goedgevulde zaal in discussie over

ondenrerpen

als

oorlogsjoumalistiek en
verkiezingscampagnes. Er vonden tanke
discussies plaats en er werden interes§ente
vragen gesteld en opmerkingen geplaatst
venuit da zaal. Al met alwas het een leuke sn
interessante avond. Zoals avondvmrzÍtter
Luuk Miedema al stelde: houdt de urebsite van

de §P in de gaten voor een volgend politiek
@fél

democratisdr is de SP7
Maar afgezièn van een enkele dissident, is de
mening onder de meeste leden dat de SP zeer

democratisctt is en dat ldarijnissen op dit
moment de meest aangeï,ez€n persoon is die
de partij moet leiden. Marijnissen werd dan ook
middels een democratische !- stemming door
het congres van afgeva*digden tot
partijvoorzitter ferkozen.
Naast soms verhitte discussies orntrent onder
meer afdradrtregelirq en democratisering, was

er ook ruimte voor ontspanning. Ïjdens een

Leusden:
De werkgroep Leusden heefr naar aanleiding

van de brainstonnsessie in novsmber een
enquète opgesteld en verspreid order de
Leusdense SP-leden. Aan de leden wordt
gevraagd om aan te gerren ulat zij een
belangrijk ondenuerp vinden waar de SP

van de pauzes werd er een optreden gegeveíl
door rapduo Solooh en Barkey. Zii vertollden

een zéer

modeme versie

van

DË

lntemationale. Zie votr en registratie van dit
optreden de website §P.nl.

Leusden zicfr voor moet gaan írzetten. Een

aantal suggesties zijn het

openbaar

vervoer/Ponlijn, toekomst van 'T §pieghel,
jongerenhuisvesting en (het ontbreken van)
voortgezet onderwijs in Leusden. Middels deze
enquète. gaat de werkgroep Lzusden
inventariseren wat er speelt onder lden en
waar mensen owarm" voor lopen. Op die
manier kan er een gpricfite actb op tottttr
worden gezet en daannee zet de werkgroep
de eerste stap naar het bereiken van de status
van aÍdeling.

Voor meer informatië over de

Met het einde van het jaar in het zicttt tril het
bestuur van de SP Arnersfoort alle leden
bedanken die het afgelopen jaar hun steentF
hebben bilgedragen b|i het groter maken van
de SP in Amersfoort:
iIEN§ETII EEDÀ}II(TI

Graag doen vve vo§end jaar weer een beroep

werlqgroep
email:

Leusden: Patrick Coolen
plwcoolen@orange.nl

op jullie en we hopen dat zich nog meer
mensen aansluiten bij de SP en zich actief
willen inzetten om de doelen van de SP te
bereiken.

ïevens $renst het bestuur iedensen hele goede
kerstdagen en een gezond en solidair 2008!

Gonsrcs:
Op zaterdag 24 november jl. was de dag van
het congres van de §P. Dit maal vrerd het
congres gehouden in Rotterdam. Op het
congres is Íret congresstuk' De Fundamenten

Versterken" uitvoerig bediscnssieerd trr
uiteindelijk in stemming gebradtl Tevens is
het partijbestuur gekozen, Het congres werd

niet alleen druk bezodrt door

de

afgevaardigden van de afdelingen maar ook
door een bataljon aan joumalisten. De meest
gestelde waag die dag is geweest " Hoe

llffilrlurrtEar!

