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Jan Marijnissen in Amersfoort

Op 8 december 2OO4 zal Jan Marijnissen een
groot deelvan de dag in AmersÍoort en
omgeving zijn. Dit is in het kader van de
rondreis van Jan door het hele land, waarbij hij
iedere maand een aantal dagen een provincie
bezoekt. Het hele programma is nog niet
bekend van die dag. Wat in ieder gevalwel
zeker is dat er's avonds een aÍsluitende
bijeenkomst in de Observant is vanaÍ 20 - 22
uur. Hierin zal Jan door een journalist /
presenator ondervraagd worden over diverse
onderwerpen.
Zorg dat je erbij bent!!!!!
Contact: Rikus Marring, tel.033-4808632

Algemene Leden Vergadering

Opening
Op 1 november jongstleden werd de ALV van
de SP Amersfoort gehouden in de AmershoÍ.
De opkomst was groot en de sÍeer prima.
Rikus Marring opende de vergadering en
heette iedereen welkom.
Mededelingen
1.De afdeling AmersÍoort mag 10 mensen
aÍvaardigen naar de regioconÍerentie op
zaterdag 27 november a.s. Tijdens de ALV ligt
er een intekenlijst voor mensen die mee willen.
2. ln november komt Jan Marijnissen naar de
provincie Utrecht. De aÍsluiting van die week is
in Amersfoort. Helaas zijn plaats en datum nog
niet bekend ten tijde van de vergadering.
Het jaarverslag van 20O3í2OO4
Rikus Marring zette aan de hand van een
presentatie een en ander uit een. Het
ledenaantal is licht gestegen, maar dat komt
mede doordat Rotterdam een opschoning in
het ledenbestand heeft uitgevoerd, waardoor
er nogalwat wanbetalers geschrapt zijn. Toch
een kleine stijging, is dus goed te noemen.
Hierbij bedankt Rikus ook de trouwe vouwers /
plakkers en bezorgers van de Tribune.
Het bestuur had met wat moeilijkheden te
kampen. John de Maat verhuisde in maart
naar Utrecht, AdriSlingeland was en Dilan
Yesilgoz is langdurig ziek, en Brigitte
Roosenburg is in augustus om privé redenen
gestopt met haar bestu urswerkzaamheden.
Dit legde een grote druk op de overgebleven
functionerende bestuursleden. Ondanks de
tegenslagen is er wel een en ander gebeurd,
zoals de diverse acties laten zien. Locale

acties als: Van harte pardon, de heropening
van het bosbad, huuractie in Randenbroek,
kamperen Midland Parc, behoud van de
Bloemenbuurt en de integriteittoets van
wethouder De Wilde.
Ook aan landelijke acties als No claim No way,
en de Europese verkiezingen hebben we een
behoorlijke steen bijgedragen. Hieruoor mede
dank aan de leden die zich hier voor ingezet
hebben.
Bets Beltman (penningmeester) doet verslag
van de Íinanciële situatie van de afdeling.
Deze is goed en we kunnen zelfs nu al
reserveringen doen voor de verkiezingen in
2006.
Verslag kascontrole
De kascontrolecommissie, bestaande uit Dick
Vestdijk, Peter van Griensven en Nel Groenen-
dijk, doet verslag van de controle op de boek-
houding. Een en ander is gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Nieuwe kascontrole commissie
Voor de nieuwe kascontrole commissie melden
zich Joris Vermaesen, Gidia Kap en Geert
Groeneveld. De vergadering accepteert hun
aanmelding.
Verkiezing nieuw bestuur.
Rikus Marring, Bets Beltman, Adri Slingerland
en Wim Schoonheym worden herkozen in het
bestuur. De kandidaat bestuursleden; Bert
Zuurke (werkgroep Soest), Anya Wiersma en
Nel Groenendijk stellen zich kort voor tijdens
de vergadering. Er worden geen bezwaren
kenbaar gemaakt, tegen een of meerdere
kandidaten, de verkiezing is dan ook unaniem.
Het bestuur bestaat vanaÍ nu uit de
bovengenoemde mensen.
Gemeenteraadsverkiezin gen maart 2006
Gidia Kap verteld hoe ver we (als SP
AmersÍoort) zijn met de voorbereiding op de
gemeenteraadsverkiezing van maaft 2006. Er
is door het bestuur een verkiezingscommissie
samengesteld, bestaande uit; Wim van
Gammeren, Wim Schoonheym, Nel
Groenendijk en Gidia Kap.
Voor 8 maart 2006 gaan wij als SP voor uit-
breiding van het aantal raadszetels. (Hoe meer
raadsleden, hoe meer wij in de raad bereiken).
Daarom zijn wijop zoek naar (nieuwe) aspirant
kandidaten.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen
om een geschike kandidaat te zijn?
Geen straÍblad, Actief lid zijn, Betrouwbaar en
eerlijk, à afspraken nakomen



Loyaal zijn naar de (standpunten) vd SP à
Afdrachtregeling onderschrijven,
Communicatief, Gewoon Nederlands, goede
taalbeheersing, Verplicht scholing voor
raadsleden volgen, regelmatig kennis
vergroten, SP visie / standpunten
onderschrijven en goed kunnen verwoorden
Politiek inzicht, Frustratiebestendig,
Doorzettingsvermogen, Voldoende tijd
Voor de lijsttrekker zijn nog een paar extra
aandachtspunten genoemd, zoals
bijvoorbeeld; representatief en welbespraakt,
charismatisch, goed op de hoogte van SP
gedachten goed zoals o.a.; organisatie en
standpunten landelijk.
Mensen die belangstelling hebben wordt
scholing aangeboden. Landelijk een
(verplichte) scholing voor aspirant kandidaten.
VijÍ dagen wordt je voorbereidt op het
raadswerk voor de SP. Daarnaast kun je lokaal
met de fractie meedoen en raadsvergadering-
en en/oÍ commissievergaderingen bezoeken.
Mensen die meer inÍormatie willen of
geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen
met Nel Groenendijk, e-mail;
makire @ tomaatnet.nl of tel.06'1 0357 498
Tijdens de ALV in 2005 draagt het bestuur een
nieuwe kandidatenlijst voor, die door de
(aanwezige) leden wordt vastgesteld.
Wij gaan voor een gevarieerde lijst en kwaliteit
boven kwantiteit.
Namens dé verkiezingscommissie, Nel
Groenendijk en Gidia Kap.
Jaarplan 20O4AOO5
Anya Wiersma gaÍ aan dat het belangrijk is om
samen het nieuwe jaarplan vorm en inhoud te
geven. De SP is een partij van naast woorden
ook daden. Er waren 4 Ílap-overs neergezet
met verschillende koppen daarop. De
bedoeling was dat iedereen op een briefje
aangaÍ wat hij oÍ zij belangrijk vind voor de SP
AmersÍoort, om zich voor in te zetten in het
komende jaar. Ofwel doel, motivatie en inzet
van degene zelÍ, kon men op een brieÍje
schrijven en op de bijbehorende Ílap-over
plakken. Er werd stevig geschreven en
geplakt. Al met alwas iedereen bezig en
raakte men ook met elkaar in gesprek.
(Hierover volgt later nog een uitgebreider
verslag.)
De Rondvraag
Er waren 2 vragen. Een algemene vraag werd
gesteld over de SWA en het functioneren. Bets
Beltman gaÍ aan dat we als SP daar al
bovenop zitten en dat mensen met concrete
aanwijzingen over misstanden met haar
contact op kunnen nemen.
De tweede vraag was een prahische met
betrekking tot de ruimte waar de vergadering
gehouden werd. Het bleek namelijk dat de
toiletten niet op de zelfde etage zaten/niet
werkten, en ook niet per lift bereikbaar waren.

Dit is niet handig voor minder validen. Rikus
geeft te kennen, dat in het vervolg mee te
nemen in de overweging, waar te vergaderen.
Contact Rikus Marring, tel.033-4808632

Uit de Íractie

Onze fractie heeÍt een aanzienlijk aantal
moties ingediend. (Wegens het uitgebreide
verslag van de ALV, dit keer niet allemaal
genoemd.) Een paar eruit gelicht.
Communicatie
Aangezien er op diverse terreinen fors
bezuinigd moet worden, dient ook het
gemeentelijk apparaat daar een bijdrage aan
te leveren. Wij (=f1461;s SP) begrijpen dat
gemeentelijk beleid soms moeilijk uit te leggen
valt, maar hopelijk niet zo moeilijk dat er ca.2A
communicatiemedewerkers voor nodig zijn.
Een motie om te onderzoeken oÍ de communi-
catie niet met minder menskracht mogelijk is,
wordt door de Íractie ingediend. Als het
onderzoek bevestigd dat het met minder
communicatiemedewerkers kan, dan bij
muiaties geen nieuwe aan stellen.
Woonzorgcentrum Puntenburg
De maaltijdenvoorziening was 7 dagen per
week. Sinds 5 april is er geen maaltijd
verstrekking meer op zondag. De prijzen zijn
sinds april met 40 % gestegen als gevolg van
het wegvallen van de rijksbijdrage.Er worden
zo'n 30.000 maaltijden verstrekt op jaarbasis.
En daarbij heeÍt het restaurant ook nog een
sociale functie. De SP doet daarom het
voorstel, om van 2005 Vm 2008 een extra
subsidie te geven van 15.000 euro, jaarlijks
zodat er ook op zondag maaltijdverstrekking
kan plaatsvinden. Dit te Íinancieren uit de
reserves, of op andere wijze.
Contact: Wim van Gammeren, tel.033-
461 2003 b.g.g. 06-53520842

Flyers verspreiden
Hierbij alsnog de NSF-Ílyers
Contact: Nel Groenendijk,
maki re @ tomaatnet. nl of 06- 1 0357498

Oproep uit Soest
De werkgroep Soest is voor de 3" keer bijeen
geweest, met nog meer mensen en vragen. Er
is nog veelte bespreken en te kiezen. De
werkgroep Soest heeft de volgende vragen:
hoe gaan we burgers benaderen, met welke
onderwerpen zetten we ons op de polilieke
kaart in Soest? Wanneer u bekend bent met
een onderwerp in Soest waar de SP aandacht
aan zou moeten besteden, dan horen we
graag van u! Wanneer u zelf actie zou willen
voeren vóór of tegen iets, laat ons dat dan
weten.
Contact: Bert Zuurke 035-6016329


