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AÍscheid

Dinsdag 14 maart jl. werd de'oude'
gemeenteraad ontbonden.
Dit betekende dat we aËcheid
moesten nemen van Wim van
Gammeren als fractievoorzitter voor
onze SP afdeling in de gemeenteraad.
Wm heeft zich enorm ingespannen in,
en buiten de raad.
Wij, de mensen yan de SP afdeling
Amerefoort zljn hem zeer
erkentelijk voor alles ruat dankzij die
enorme inzet bereikt enl of
bespieekbaar gemaakt is.
lAftm blijft actief binnen de SP al is het
op een ander tenein. We zullen hem
vast nog regelmatig tegenkomen.

De Verkiezingsuitslag

Zoals iedereen bekend zal zijn heeft de
§P landelijk zeer goed gescoord, méér
dan verdubbeld. Hier in Amerstuort
hebben we wel meer sternmen
gekregen, maar helaas te weinig orn
een extra zetelte bemachtigen. Ofwel
de SP komt in Amersfoort wederom
met 3 zetels in de raad. Donderdag íG
maart werd de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd, met daarin voor onze SP
afdeling: Anya Wiersma
(fractievoorzitter), Bets Beltman en
Frits §choenmaker.
W"rj wensen hen veel wijsheid en
succes toe de komende 4 jaar!

Oproep Hulpdienst

Wie heeft er zin om ons tEam van de
HULPDIEN§T, te versterken?
tMj bieden praktísche en concrete hulp
aan mensen die niet meer weten ï,vaar
ze terecht kunnen met hun problemen
enlof hulpvragen.
Wj krijgen steeds meer hulpvragen
binnen, die betrekking hebben op tal
van maatschappelijke gebieden.
Lijkt het je leuk om ook actief te
worden voor de HULPDIENST, neem
dan contact op met: Piene
§chooneve ld, tel nr. 0&202845ö3, of
Carolien D$khof, tal nr. 033-4621 825

Actie Fractie

De §P staat bekend om de combinatie
actie en factie (vandaar de kop). Om
actief te kunnen blijven, is het van
belang dat iedereen zich naar zijn/
haar mogelijkheden en l«rralíteiten,
inzet voor onze afdeling. Met actieve
mensen kunnen ïye onze factie'
sterker maken.
Actief eijn binnen de SP kan opvele
manieren, variërend van zittend lees-,
schrijË en telefoonwerk, tot het plakken
van posters en bezorgen van Tribunes,
en alles wat er verder te doen is.
Wij vragen jullie daarcm dringend aan
ons te melden wat je wilt, en hoe je wat
je kunt betekenen voor onze afdeling.
Voor aanmelden of meer informatie:
Net Groenendijk, tel nr. 0ï1 0357498
of mail : cherrvtgmaatj@q mail.wm



Hoera, de SP in §oest en
Soesterbarg

Sinds een anderhalf iaar zijn een
aantaí enthousiasfe SP leden in Soesf
bezig am te komen tot een etgen §P
afdeling. Nu nog wel in de vorm van
een werkgraep, maar een begin is er.
Vooral nu de
Gemeenteraadsverkiezingen achter de
rug zijn, gaat het toch kriebelen om in
2010 ook mee te doen.
Om dit haalbaar te maken hebben wij
nog enkele enthousiaste leden uit
Soest en Soesterberg nodig om onze
fundering sterker te maken.
Denk niet, dat is niets voor mij, maar
help ons mee sterk te worden.
Mndt u, dat de tiid daar is dat wij een
eigen afreling krijgen om daarmee
onze stem te laten horen, neem dan
contact op met:
Els Leertou\ft/er, telnr: 06-23645502 of
mail: e. lee.rtouwer@xmsnet$l of met
Johan van den Bank, telnr: 06-
53934959 of mail:
knabSank@xs{alt.nl

Ledenadministratie

Om onze ledenadministratie zo goed
mogelijk op perlte houden, de
volgende vraag:
Galieve wijzigingen van adres,
telefoonnummer(s) en/ of emailad res,
z.s.rÍr. door te geven aan de SP
ledenadministratie in Rotterdam. De
ledenadministratie kun je bereiken via;
tel nr. 010 - 243 55 40 of
mail: AdminislratietOsp.nl , een cc
bericht naar onze afdeling wordt op
prijs gesteld.
Contact: Nel Groenendiik, tel nr. A6
1A3§7498 of mail:
cherytamaatiq{fr o m a i l. ca m

Dan nog even dit....

Als u een vast telefoonnummer hebt en
het kostenplaatje goed in de gaten
moet houden, schroom dan niet om te
vragen of we u terug willen bellen.
De §P is er voor iedereenl
Ook wanneer u overweegt om het
lidmaatschap op te zeggen om
redenen van financiële aard, neem aub
contact met ons op vóór u dit doet.
§amen kunnen ïue meer, Contact:
Net Groenend§k, tet nr. A6-1 0357498

Afdelingsagenda

25 maart - Marktkraam Leusderkwartier
í0 mei - ExtraAlgemene
ledenvergadering, uitnodiging met
agenda, plaats en tijd ontvangt u
medio april.

Het laatste afdelingsnieuws kunt u ook
vinden op onze website:
www.arnersfiopft.sp.nl , of door contact
op te nemen met; Adn Slingefland, tel
nr. 0&45626271 of 033-4758625

Landelijke Demonetratie

Zaterdag I april''STOP DEKKER'
landelijke demonstratie "houd huren
betaalbaaf'op de Dam in Amsterdam,
tijdstip 13.00 u - 15.00 uur. §amen
reizen is voordeliger.


