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Fractienieuws:

Velen van jullie zullen het al in de krant gelezen hebben. Onze fractievoorzitster Anya Wiersma, heeft
de gemeenteraad verlaten. Vanwege haar toenemende dnrkke activiteiten buiten de raa{ waaronder
het afdelingswerk van de SP, het voorzitterschap van de FNV Vrouwenbond e,n niet te vergeten de

organisatie van de Roze zaterdag2}l"A, heeft Anya doen besluiten om haar raadslidmaatschap op te
zÉggea. 'Ik kan het niet meer met dezelfde toewiiding doen zoals ik vind dat het zou moeten. Het werk
voor de SP-fractie moet op volle sterkte en met toewijding gebeuren en dat kan beter in de persoon
van Frits Schoenmaker', aldus Anya. Zil betreurt wel de gang van zaken rondom het bekend worden
van haar beslissing. 'Achteraf gezien was het beter geweest om de leden hiervan het eerst op de hoogte
te brengen en pas daarna er mee naar buiten te komen. Nu was het voor veel leden een - onaangename

- verrassing', benadrukt Anya. Anya Wiersma blijft behokken bij de SP, want zii is en blijft
aftlelingsvootzitter. Een taak die alle aandacht behoeft en waarvoor zij zich wil blírjven inzetten. Bets
Beltnan zal het fractievoorzitterschap ovenrcmen.

Europese Verkiezinqen 4 iuni 2009

Op 4 juni aanstaande worden de verkiezingen gehoude,n voor het Europese Padement. SP Amersfoort
heeft in de aanloopperiode weer goed van zich laten horen en zien. Zoals gewoonlijk had de SP als
eerste in Amersfoort de verkiezingsposters geplakt, stond de verkiezingskraam op verschillende
locaties en werden er huis-aan-huis folders bezorgd. Nu maar hopen dat het tot een groots resultaat zal
leiden!

Politiek Café

Wanneer: 7 juni 2009
Waar: De Oude Viltfabriek
Onderwerp: "DE STRIJD IN IIET
MIDDEN-OOSTEN'.
Voor meer info kijk op de website !!!!!

SP.



SC HOLI NGS BIJ EEN KOMSTEN

De politieke scholingen in het najaar waren een groot succes. Het is prettig naast acties en strijd meor

te weten te komen over de achtergronden van politieke zaken. Altijd stof om over te discussiëren! In
het voorjaar van 2009 willen we ons gaan richten op de volgende zaken:

Dinsdag 13 mei 2009: De Europeese Unie: Ontstaan, Ontwikkeling en Toekomst. nb 4 juni zijn de

Europese verkiezingen!

Dinsdag 9 juni 2009: Economie: Economische modellen en financiële crisis.

Dinsdag 16 juni 2009: Verkeer en Vervoer: !9'aarom moet er altijd meer asfalt komen?

De b[ieenkomstetr duren van 20.00 tot 22.00 uur.

Er is slechts plaats voor 15 personen dus ben er snel bírj!

Opgave bij Joris Vermaesen, Vermaesen@tomaatuet.nl of 06-42A2$99

OPROEP

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet (maart 2010) heeft SP Amersfoort uiteraard weer
vele helpende handen nodig. Wil jij met een gemotiveerd team meehelpen om de verkiezingen van

2010 voor de SP weer tot een groot succes te maken, meld je dan nu aan! Wil je niet alleen de handen

uit de mouwen steken voor de campagne maarje ook verdienstelijk maken in de gemeenteraad? Meld
je dan ook aan voor een sollicitatiegesprek met de kandidatenoommissie. Neern contact op met
Nathalie Hos o6'5 1 9799 13 of nathaliehos@tro@ail.com.


