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Besfe mensen,

Het bestuur van de SP Amersfoort wenst u veel gezondheid, een redelijk
inkomen, een betaalbare woning en veel persoonlijk geluk in 2013....
Toch zal deze wens in 2013 helaas voor velen niet in vervulling gaan.
Daarvoor zullen we toch echt in actie moeten komen tegen de regerings-
en de locale plannen op het gebied van zorg, inkomen en wonen. Daarom
hoop ik dat wij dit komend jaar - samen met u - deze strijd aan kunnen gaan.
ïemeer omdat er in maart zAM weer gemeenteraadsverkiezingen zijn!
Half december hebben we de aftrap gemaakt met 2 actiecomités (voor
wonen en zorg): op dit moment worden plannen en acties uitgebroed.
Hopelijk heeft u onze brief hierover ontvangen. Dit jaar gaan wij u vaker
informeren, maar het liefst zien wij natuurlijk dat u zich dírect persoonlíjk
aanmeldt en meedoet!

Kunnen wrj op U rekenen?
Met toegenegen en strijdbare groet,

Bets Beltman (voorzitter SP Amersfoort)
ï 06 -34 199 366, E: amersfoort@sp.nl



§P fimorsÍoo]t Gn socialo media
Zoals u ongetwijfeld weet heeft de SP Amersfoort een eigen website (amersfoort.sp.nl) en
een eigen e-mail adres (amersfoort@sp.nl), maar wist u al dat onze afdeling ook op andere
manieren te volgen en bereiken is via diverse sociale media?

Twitter
Al enige tijd zijn wij actief op Twitter onder de naam SPAmersfoort. Door ons te volgen op
Twitter bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws vanuit de afdeling. Ook onze fractie-
voorzitterAd Meijer is actief op twitter en te volgen onder de naam SPadjes.

Facebook
Sinds kort heeft de SP Amersfoort een eigen Facebook-pagina. Hierop zijn altijd de laatste
activiteiten van de afdeling te vinden, maar ook foto's en filmpjes. Via onze Facebook-pagina
kunt u ook in contact komen met andere leden en sympathisanten van de SPAmersfoort. W'lj

nodigen daarom iedereen uit om zich op deze pagina te abonneren door op'like'te klikken,
want hoe groter ons Facebook-netwerk is, des te groter ons bereik. Dus meldt u aan en nodig
uw vrienden uit dat ook te doen. U vindt onze pagina op www.facebook.com/SPAmersfoort

Youtube
Wij hebben ook ons eigen Youtube-kanaal. Hierop kunt u opnames vinden van bijvoorbeeld
acties, optredens van SP'ers in de media, betogen van onze raadsleden in de gemeenteraad,
en nog veel meer. U vindt dit kanaal op www.youtube.com/user/AmersfoortSPAbonneren op
nieuwe filmpjes kan ook, u moet dan wel een Youtube-account hebben of aanmaken.
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Algemene Ledenvergadering
De oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47
lnloop v.a. 19:30, Aanvang 20:00
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