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SP klust in samenwerking met Stichting
Present

Op vrijdagavond 25 september a.s. gaan
een aantal actieve SP-ers van de afd.
Amersfoort klussen in samenwerking met
Stichting Present. Stichting Present biedt
mogelijkheden aan groepen om écht iets
te betekenen voor een ander. Bestaande

groepen kunnen tijd beschikbaar stellen,
bijvoorbeeld een dag(deel). Present
begeleidt de groep en zoekt een passend
project. De projecten hebben als doel om
hulp te bieden aan iemand die dit nodig
heeft. De SP gaat op vrijdagavond 25
september een opgeknapte woning
schilderen. Wil je meehelpen? Neem da
contact op met Anya Wiersma:
anva.wiersma@tomaatnet.nl of 06-
150.58.596.

ALGEMENE

LEDEN

VERGADERING

Op woensdag 30
september a.s. vindt de
Algemene
Ledenvergadering van de
SP Amersfoort plaats.
Tijdens deze ALV zal de
kandidatenlijst worden
gepresenteerd voor de
gemeenteraadsverkiezing
en die plaatsvinden op 3
maart 2010. Tevens zal
het

verkiezingsprogramma
aan de orde komen.

Verder vindt er een
wisseling plaats in het
bestuur waarbij we
afscheid zullen nemen
van Yvonne Claus en
Marc Smits en worden er
twee nieuwe leden
voorgedragen.

De ALV vindt plaats in:
De Amershof
Snouckaertlaan 11

Amersfoort

We beginnen om 20:00
uur. Vanaf 19.30 uur
inloop met koffie.

FRACTIE

Schriftelijke vragen zijn
tijdens het reces o.a.
gesteld over het

Euterpeplein en de Berg-
Zuid.
Een stad is nooit af, een
stad vergt onderhoud en
vernieuwing. Dat
onderhoud en
vernieuwing overlast
geeft wordt over het
algemeen door de
inwoners, bezoekers en
ondernemers in de stad
wel aanvaard. Soms
beginnen inwoners te
morren, zeker als zaken
langer duren dan
gepland, de planning van
werkzaamheden
onlogisch lijken of er rare
fouten lijken te worden
gemaakt.
Zie voor meer informatie
over de fractie;
www.amersfoort.sp.nl



KERNGROEP
Op de maandagavond van de Tribune
verspreiding vindt ook altijd de KERNGROEP
bijeenkomst plaats. Actieve SP-ers bespreken
en bereiden daar acties voor. Heb je ook
zin om eens aanwezig te zijn btj een Kerngroep
bijeenkomst, laat dat even weten. Je bent
van harte welkom!
amersfoort@sp.nl

VERKIEZINGEN IN AANTOCHT!
Nog 6 maanden te gaan naar de gemeente-
raadsverkiezingen op 3 maart. Zowel de
campagnecommissie als de commissie
die het verkiezingsprogramma schrijft zijn
al in volle gang bezig. Tijdens de ALV op
30 september zal hierover e.e.a worden
toegelicht.

ROOD Ook studenten willen discotleek

Tijdens de introductie markt heeft ROOD Amersfoort handtekeningen opgehaald voor een
Discotheek in Amersfoort. Op de dansvloer konden de (aankomende) studenten laten zien
dat zij ook vinden dat de gemeente Amersfoort nou eens aan de slag moet met een
discotheek in Amersfoort.

Vanwege vakantie van onze vaste redactrice een ietwat andere lay-out en een verkorte
versie van het inlegvel. ....


