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Jaarverslag SP 2019 
 

Voorwoord  

 

Samenvatting jaarrekening 

 

2019 was een bijzonder jaar voor de SP. In het voorjaar vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement plaats. 

Hierbij verloren we de helft van de zetels in de Provinciale Staten en beide zetels in het Europees Parlement. Daarna startten we een discussie in 

de partij over waar we staan en hoe het beter kan. Deze mondde uit in ons XXIVe congres “Samen vooruit” waar we met een resolutie besloten 

wat we de komende tijd gaan doen en hoe we dit organiseren. Op het congres namen we ook afscheid van onze partijvoorzitter Ron Meyer en 

algemeen secretaris Lieke Smits. In het najaar vond de verkiezing plaats van regiovertegenwoordigers, algemeen bestuursleden, algemeen 

secretaris en partijvoorzitter.  

Het verlies van zetels in Provinciale en Gedeputeerde Staten heeft financiële gevolgen gehad voor 2019, het verlies van de zetels in het Europees 

Parlement niet (Europarlementariërs mogen niet aan de partij afdragen). Door scherp op inkomsten en uitgaven te letten, hebben we desondanks 

2019 financieel beter afgesloten dan aanvankelijk begroot.  

 

Kaders partijraad 

Het partijbestuur kreeg in 2019 twee belangrijke opdrachten mee: de begroting van de SP moet binnen de vastgestelde financiële kaders blijven 

en de Tweede Kamerfractie moet meer ruimte voor personeel en activiteiten krijgen, hiervoor mogen de reserves van de Tweede Kamerfractie 

worden aangewend. Het partijbestuur heeft zich aan deze twee opdrachten gehouden.  

 

Resultaat 

De omvang van de baten (inkomsten) bedroeg in 2019 € 8.163.291, dit is ruim vier ton lager dan begroot (€ 8.565.300). Dit verschil komt 

doordat we als gevolg van de Statenverkiezingen minder Statenleden en gedeputeerden hadden en minder inkomsten uit contributies hadden. 

Onze lasten (uitgaven) bedroegen in 2019 € 9.392.649, dit is ruim vier en een halve ton lager dan begroot (€ 9.855.100). Dit heeft te maken met 

uitgaven voor de verkiezingen die al in 2018 zijn gemaakt (en dus niet op de jaarrekening van 2019 drukken) en onderbestedingen bij ROOD, de 

overige campagnes en de afdelingen. Deze onderbestedingen zijn verklaarbaar omdat de eerste helft van 2019 in het teken stond van twee 

verkiezingscampagnes en de tweede helft van het jaar veel energie is gestoken in de verkiezingen voor het nieuwe partijbestuur. Uiteindelijk is 

het resultaat voor 2019 € 444.293 negatief. 
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Uitgangspunten van de jaarrekening 

 

Deze jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van de Vereniging SP en een aantal aan de SP verbonden stichtingen: Stichting 

Ondersteuning Tweede Kamerfractie SP (SOTKSP), Stichting Beheer SP (beheer en onderhoud gebouwen), Stichting Personeel SP, Stichting 

Wetenschappelijk Bureau SP, Stichting Studiecentrum SP, Vereniging ROOD en Stichting Nationaal Zorgfonds. Een geconsolideerde 

jaarrekening is de jaarrekening van de Vereniging waarin de resultaten van de stichtingen die aan de SP zijn verbonden zijn meegenomen. 

 

De Vereniging SP stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin de 

menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen. 

 

Het partijbestuur bestond in 2019 uit: 

• de voorzitter en de algemeen secretaris die rechtstreeks door het Congres in functie gekozen zijn; 

• elf algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen door het congres; 

• twintig regiovertegenwoordigers/leden van het Partijbestuur, gekozen door de regioconferenties; 

• de SP-fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement (tot juni 2019). 

 

Op het 24e congres in Nieuwegein op 14 december 2019 werd een nieuw Partijbestuur gekozen. Jannie Visscher werd gekozen tot 

partijvoorzitter en Arnout Hoekstra tot algemeen secretaris. Daarnaast werden 11 algemeen bestuursleden gekozen. Tot 14 december 2019 werd 

het Dagelijks Bestuur gevormd door Ron Meyer (partijvoorzitter), Lieke Smits (algemeen secretaris), Lilian Marijnissen (SP-fractievoorzitter 

Tweede Kamer), Thijs Coppus (penningmeester), Vincent Mulder (coördinator partijbureau), Pim Siegers (coördinator studiecentrum) en Bart 

van Kent (Tweede Kamer). Na 14 december vormden Jannie Visscher, Arnout Hoekstra, Lilian Marijnissen en Thijs Coppus een tijdelijk 

Dagelijks Bestuur. In januari 2020 koos het partijbestuur een definitief Dagelijks Bestuur uit haar midden. 

 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Eerste en Tweede Kamerfracties en aan de landelijke 

partij gelieerde stichtingen en vereniging. Hoewel de lokale afdelingen in juridische zin deel uitmaken van de vereniging SP, zijn de financiële 

gegevens van de afdelingen niet in deze consolidatie opgenomen. De afdelingsbesturen zijn in ruime mate zelf verantwoordelijk voor hun 

financiën. Alle afdelingsbesturen leggen jaarlijks verantwoording af over de financiële positie van hun lokale afdeling aan de ledenvergadering 

en rapporteren hierover jaarlijks aan het afdelingsbestuur. Het gezamenlijke saldo van de bankrekeningen van 140 partijafdelingen bedroeg op 31 

december 2018 € 1.092.755,79 Op 31 december 2019 was dat € 1.229.981,88. 

 

In deze jaarrekening is de SP fractie in het Europees Parlement niet meegenomen. De twee SP’ers die tot juni 2019 in het Europees Parlement 

zaten, mochten in verband met de regels van het Europees Parlement niet afdragen aan de partij. Dit betekent dat zij niet aan de partij afdroegen, 
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maar aan een stichting die weerbaarheid en solidariteit hoog in het vaandel heeft. Voor de beloning van Europarlementariërs van de SP zijn 

dezelfde afspraken als Tweede Kamerleden van toepassing. 

 

 

Overzicht van de overige in de jaarrekening 2019 opgenomen stichtingen en vereniging 

 

Statutaire naam: Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij 

Statutaire zetel: ’s Gravenhage 

Doelstelling:  a. het in dienst nemen van personeelsleden ter ondersteuning van de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij (de 

‘Fractie’), zowel op het organisatorisch, beleids- als administratief gebied. Met de Tweede Kamerfractie wordt in deze 

statuten bedoeld een fractie als bedoeld in artikel 11.1, 12.1 en 12.2 van het Reglement van Orde van de Tweede 

Kamerfractie der Staten Generaal; 

 b. het verwerven van apparatuur welke noodzakelijk is ter ondersteuning van het functioneren van de Fractie en onder a 

genoemde personeelsleden; 

  c. het vaststellen van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden voor de onder a genoemde personeelsleden, en voorts al 

hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Bestuurders: Lilian Marijnissen (voorzitter), Ronald van Raak (secretaris) en Renske Leijten (penningmeester). 

 

Statutaire naam: Stichting Beheer Socialistische Partij 

Statutaire zetel:  Amersfoort 

Doelstelling:   Het beheren en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen in eigendom en toebehorende aan de Socialistische 

Partij. 

Bestuurders: Jules Iding (voorzitter), Vincent Mulder, Thijs Coppus (secretaris) en Hans van Leeuwen. 

 

Statutaire naam: Stichting Personeel Socialistische Partij 

Statutaire zetel: Rotterdam 

Doelstelling: het metterdaad ondersteunen van het wetenschappelijke en propagandistische werk van de Socialistische Partij en van aan 

de Socialistische Partij aanverwante en gelieerde organisaties. 

Bestuurders:  Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding, Vincent Mulder, Thijs Coppus (penningmeester) en Joop Welter. 
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Statutaire naam: Stichting Wetenschappelijk Bureau SP 

Statutaire zetel: Rotterdam 

Doelstelling: het verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van de Socialistische Partij. 

Bestuurders: Ronald van Raak (voorzitter), Vincent Mulder (secretaris) en Thijs Coppus (penningmeester). 

 

Statutaire naam: Stichting Studiecentrum SP 

Statutaire zetel: Rotterdam 

Doelstelling: het ten behoeve van de Socialistische Partij houden van politieke vormings- en scholingsactiviteiten, en is daartoe door de 

Socialistische Partij als zodanig aangewezen. 

Bestuurders: Vincent Mulder (voorzitter), Spencer Seegers (secretaris) en Thijs Coppus (penningmeester). 

 

Statutaire naam:  ROOD, jongeren in de SP 

Statutaire zetel: Rotterdam 

Doelstelling:   Jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin de 

menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen, 

het streven naar meer bekendheid onder jongeren van  de Socialistische Partij en zich inzetten om jongeren die zich 

aangetrokken voelen tot het  gedachtegoed van de SP een eigen plek te bieden om daarmee aan de slag te gaan. 

Bestuurders:   Lisa de Leeuw (voorzitter), Arno van der Veen, Floor Mertens, Diyar Jassim en Janne van den Bosch 

  In juni 2019 kozen de leden een nieuw ROOD bestuur: Arno van Veen (voorzitter), Marieke Alleman, Bastiaan Meijer en 

Hans de Waard. In september 2019 werd het bestuur aangevuld met Lotte van der Horst en Carlos van Eck. 

 

Statutaire naam: Stichting Nationaal Zorgfonds 

Statutaire zetel: Amersfoort 

Doelstelling: De verschillende zorgverzekeraars vervangen door één organisatie zonder winstoogmerk, het eigen risico in de zorg 

afschaffen en het basispakket voor verzekerde zorg uit te breiden met fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en 

tandzorg. 

Bestuurders:  Ron Meyer (voorzitter), Lieke Smits (secretaris) en Thijs Coppus (penningmeester) 
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Politieke ontwikkelingen 

 

 

Partijorganisatie 

 

Leden en afdelingen 

Op 1 januari 2020 telde de SP 31.988 leden tegenover 35.011 leden op 1 januari 2019. In totaal schreven we 2.569 nieuwe leden in en 5.592 

leden uit. Het aantal leden en afdelingen is afgenomen. De SP had eind 2019 140 erkende afdelingen. 

 

Congres 

Op 14 december 2019 vond het 24e congres van de SP plaats. Tijdens dit congres werd een nieuw partijbestuur gekozen en namen we afscheid 

voorzitter Ron Meijer, algemeen secretaris Lieke Smits. Jannie Visscher werd gekozen als nieuwe partijvoorzitter en Arnout Hoekstra werd 

gekozen als algemeen secretaris. Het nieuwe partijbestuur kreeg een flink aantal opdrachten voor de komende twee jaar mee. Leraren in actie 

ontving de Rooie Reus prijs en Bob Fosko, toen al erg ziek, ontving de gouden tomaat en zong met ons het partijlied ‘Een mens is meer’.  

 

Volksvertegenwoordigers 

Op 31 december 2019 hadden namens de SP 273 raadsleden zitting in 108 gemeenten en waren er 19 SP-wethouders, in 17 colleges van 

burgemeester en wethouders. Daarnaast hadden namens de SP 7 leden zitting in bestuurs- en gebiedscommissies in Amsterdam en Rotterdam en 

3 Dagelijks Bestuurders in bestuurscommissies in Amsterdam. Eind 2018 telde de SP 35 Statenleden in alle 12 provincies. In het nationaal 

parlement wordt de SP vertegenwoordigd door 14 Tweede Kamerleden en 4 Eerste Kamerleden. 

 

Landelijke campagnes en acties 

In 2019 is de SP een grote wooncampagne gestart. Lokaal worden huurders georganiseerd en lokale eisen werden vertaald naar landelijke eisen 

die ook landelijk door de Tweede Kamerfractie werden opgepakt. Samen met activisten, deskundigen en leden van de vakbond organiseerde de 

SP een symposium voor een nieuw akkoord van Wassenaar. 

 

Verkiezingen Provinciale Staten en Europees Parlement 

In 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Eerste Kamer (getrapte verkiezingen) en het Europees Parlement plaats. Het 

eerste deel van 2019 stond in het teken van de verkiezingscampagnes. De verkiezingen voor Provinciale Staten leidde tot ongeveer een halvering 

van het aantal Statenzetels, de Eerste Kamerfractie ging terug van 9 naar 4 zetels. De verkiezingen voor het Europees Parlement leidde er toe dat 

de SP verdween uit het Europees Parlement. Komende jaren zullen we alles op alles zetten om onze positie in de provincies te versterken en 

terug te keren in het Europees Parlement.  
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Tribune en Spanning 

Het ledenblad Tribune verscheen in 2019 11 keer, in een gemiddelde oplage van ruim 34.000 exemplaren. Ook het blad Spanning, van het 

Wetenschappelijk Bureau van de SP, verscheen in totaal 6 keer, eveneens in een gemiddelde oplage van ruim 34.000 exemplaren.  

 

Online 

Websites, mobiele apps en andere digitale hulpmiddelen spelen een belangrijke rol in de communicatie met onze achterban en het opzetten van 

acties en campagnes. Op www.sp.nl werden in 2019 2.086.739 pagina’s bekeken.  Daarnaast is SP actief op sociale media zoals Facebook, 

Twitter en Instagram. 

 

Om alle kaderleden te informeren over belangrijke activiteiten en formaliteiten kwamen er in 2019 nieuwsbrieven uit en gingen we verder met de 

campagnestreams. Via deze live streams hoorden afdelingen de laatste stand van zaken op het gebied van de campagne en konden zij rechtstreeks 

vragen stellen aan de campagneleider. Deze manier van communiceren is ook na de verkiezingen voortgezet. 

 

In 2019 werkte het SP Webteam, waar nodig met externe partners, aan diverse campagnesites en actiesites, verbetering van (koppelingen met) 

het CRM, SP Maps, SP Spits, SP Kloppen, de SP Beltool en experimenten met nieuwe hulpmiddelen – zoals de robocall. Daarnaast ondersteunt 

het team de afdelingen bij het onderhoud van hun sites, zorgen we voor de (bij)scholing van lokale webmasters, en we verzonden in totaal ruim 5 

miljoen opgemaakte e-mails. 

 

 

 

  

http://www.sp.nl/
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Activiteiten 

 

Parlementair werk 
 

Tweede Kamerfractie 

 De SP-Tweede Kamerfractie controleert de regering, onderzoekt de gevolgen van het beleid en formuleert eigen voorstellen en alternatieven. 

Socialisten zijn niet alleen actief in het parlement, maar voeren ook acties met de mensen in het land. Renske Leijten liep voorop in de strijd van 

ouders tegen de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Met onder meer een grote petitie, een meldpunt, een zwartboek en een Kerstpakketten-

actie. Sandra Beckerman ging voorop in de strijd van de Groningers tegen de gevolgen van de gaswinning. Met onder andere een film over de 

psychische gevolgen voor de getroffenen van de gaswinning. Ook haalden we de kindermusical ‘Een brief aan de NAM’ naar de Tweede Kamer. 

Samen met de jongeren van ‘Rood’ voerde Sadet Karabulut een permanente campagne tegen de ‘permanente oorlog’, wat in april leidde tot een 

Vredesdag voor internationale solidariteit. 

  

Cem Lacin opende Het MilieuAlarm Team, een plek waar mensen misstanden kunnen melden en samen met de SP-afdelingen acties worden 

opgezet. Jasper van Dijk vroeg aandacht voor de werkende armen in ons land, met een Portrettenboek en het voorstel het minimumloon te 

verhogen. Onze medewerker Gerrie Elfrink ging under cover en maakte een film over de uitbuiting van Poolse werknemers in Nederland. Bart 

van Kent voerde strijd voor een beter pensioen voor ouderen én voor jongeren. Henk van Gerven voerde samen met SP-afdelingen overal in het 

land acties voor het behoud van ziekenhuizen in de regio. Peter Kwint voerde met bekende artiesten, muzikanten en sportmensen actie tegen 

woekerprijzen voor kaartjes. Frank Futselaar liet zien dat we niet alleen praten over natuur maar ook concrete plannen maken, zoals zijn plan 

samen met GL om 17 miljoen bomen te planten.     

  

We willen mensen meer invloed geven in de politiek. Ronald van Raak streed voor een bindend referendum waarin de mensen de politiek kunnen 

corrigeren. We willen dat mensen ook meer te zeggen krijgen op hun werk. Mahir Alkaya maakte plannen om werknemers net zoveel invloed te 

geven als de aandeelhouders. Daarnaast streden SP-Kamerleden voor voorzieningen dichter bij mensen in de buurt. Maarten Hijink maakte een 

actieplan voor het Zorgbuurthuis, waarbij ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Michiel van Nispen van nam het initiatief 

tot de Huizen van het recht, waar iedereen zijn recht kan halen. Lilian Marijnissen ging in juli naar Turkije om daar het SP-raadslid Murat Memis 

op te halen, die door de dictator Erdogan gevangen werd gehouden. 

  

Samen met SP-afdelingen en met maatschappelijke organisaties hebben we actie gevoerd tegen invoering van neoliberale handelsverdragen, 

waaronder CETA. Onze Kamerleden steunden, samen met de afdelingen, de acties van leraren, agenten, de sociaal advocaten en de werknemers 

in de zorg. We organiseerden ook een petitie tegen verhoging van de energierekening en streden voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Samen met 
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bekende Nederlanders namen we actiefilmpjes op, als reactie op de Shell-campagne ‘Liever in gesprek’. Samen met de afdelingen van de SP 

voerden we met succes acties tegen ziekmakende schimmelwoningen. We voerden ook actie voor behoud van het Domela Nieuwenhuis museum 

in Heerenveen. De Tweede Kamerfractie wil mensen in het land steunen die in actie durven komen. Met een Gouden Roeispaan eren we mensen 

die een daad stellen en hun moed tonen. 

  

De Tweede Kamerfractie beoordeelt de wetten van de regering, maar komt ook zélf met wetsvoorstellen. Zo namen we het initiatief voor wetten 

voor een bindend correctief referendum, voor mede-eigenaarschap en winstdeling (democratisering van de economie), voor afschaffing van het 

wachtgeld, voor inperking van de inhuur van externen bij de overheid, voor een centraal aandeelhoudersregister tegen misbruik, een wet voor de 

gelijke beloning van mannen en vrouwen, voor de organisatie van sociale werkplaatsen nieuwe stijl, een wet tegen het uitsluiten van kinderen 

van schoolreisjes en tegen de verkoop van kaartjes tegen woekerprijzen. Samen met de ChristenUnie maakten we een nieuwe wet tegen de 

uitbuiting van arbeidsmigranten en voor een betere regulering van de Europese arbeidsmarkt.  

  

Naast wetsvoorstellen presenteerde de fractie in de Tweede Kamer veel initiatiefnota’s en onderzoeken. Daarvan kunnen we er hier maar een 

beperkt aantal noemen. We maakten voorstellen over onder meer verhoging van het minimumloon, democratisering van de economie, voor een 

miljonairsbelasting, voor veilig sparen en betalen, voor een publieke bank, tegen het digitaal monitoren van de werkvloer, voor een nieuw 

loonakkoord, tegen armoede onder werkenden, voor een gelijke beloning voor gelijk werk voor jongeren, voor een beter pensioen voor jong en 

oud en om in de zorg specialisten in loondienst te nemen. We maakten plannen voor een betere sociale advocatuur en tegen trainerende 

verzekeraars. En om foute financiële dienstverleners aan te pakken (samen met de VVD). We maakten een ‘Nieuw Akkoord van Wassenaar’, dat 

moet zorgen voor hogere lonen en werknemers laten meeprofiteren van de winsten van de bedrijven. Samen met boeren maakten we een plan 

voor gezonde landbouw waar boeren hun brood kunnen verdienen. 

  

We hebben voorstellen gedaan voor een rechtvaardig klimaatbeleid, voor meer betaalbare woningen, voor invoering van een studiebeurs, tegen 

dure medicijnen en de macht van de farmaceutische industrie, tegen marktwerking in de ambulancezorg, tegen het eigen risico in de zorg, voor 

behoud van regionale ziekenhuizen, het invoeren van de schooltandarts (nieuwe stijl), voor het verplicht vaccineren, voor betere 

voedselveiligheid, voor betere kinderopvang, voor nieuwe speciaal onderwijs, tegen klassenjustitie, voor het plukken van criminelen, tegen het 

tekort aan gevangenispersoneel, voor een betere bescherming van slachtoffers van stalking, voor meer vrijwillige brandweer, voor meer 

zwemvaardigheid, voor een betere betaling van journalisten, ter ondersteuning van de streekomroepen, voor het behoud van de poppodia en 

tegen armoede onder kunstenaars. En voor een flinke verlaging van de salarissen van Kamerleden. 

 

Leden van de fractie in de Tweede Kamer gingen ook zélf veel op onderzoek uit, in het binnenland maar ook in het buitenland. Zo maakten 

Kamerleden onder meer studiereizen naar Polen, Turkije, Marokko en Rusland.  
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Mede op initiatief van de SP ging de Tweede Kamer een parlementair onderzoek doen naar de financiering van moskeeën en andere religieuze 

organisaties vanuit het buitenland en tegen sociale isolatie in eigen land.   

In 2019 zijn er scholingen voor Tweede Kamerleden en medewerkers georganiseerd. Kamerleden hebben ook scholingen gegeven in de lokale 

SP-afdelingen. Daarnaast schreven Kamerleden columns en opinies en namen zij deel aan debatten in de media en overal in het land. Ook stelden 

Kamerleden op sociale media misstanden aan de kaak en wisten zij onze kritiek en onze alternatieven te delen met een breed publiek. 

 

 

Eerste Kamerfractie  

Op 11 juni werd een nieuw gekozen Eerste Kamer geïnstalleerd. Tot dan bestond de Eerste Kamerfractie uit Tiny Kox, Arda Gerkens, Bastiaan 

van Apeldoorn, Geert Reuten, Henk Overbeek, Meta Meijer, Bob Ruers, Frank Köhler en Hans-Martin Don. (Op 29 januari was Anneke Wezel 

vervangen door Bob Ruers). Vanaf 11 juni  bestond de SP-fractie uit Tiny Kox, Arda Gerkens, Bastiaan van Apeldoorn en Rik Janssen.  

Het fractiebestuur bestond tot 11 juni uit Tiny Kox, fractievoorzitter en Arda Gerkens, fractiesecretaris/vicevoorzitter, en daarna uit  Tiny Kox  

fractievoorzitter, Arda Gerkens, vicevoorzitter en Rik Janssen fractiesecretaris. 

 

Tot 11 juni was Bastiaan van Apeldoorn voorzitter van de commissie voor Europese Zaken (EUZA) en Arda Gerkens voorzitter van de 

commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV). Tiny Kox was tweede ondervoorzitter van 

de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Arda Gerkens werd door de nieuwe Eerste Kamer 

gekozen tot tweede onder-voorzitter. Bastiaan van Apeldoorn werd in de nieuwe Kamer voorzitter van de commissie BDO en eerste 

ondervoorzitter van de commissie EUZA. 

 

In het verslagjaar maakten Tiny Kox en Henk Overbeek (tot 11 juni) deel uit van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), 

waar Tiny Kox opnieuw de fractie van Verenigd Europees Links leidde. Henk Overbeek was tot 1 juni ook lid van de Parlementaire Assemblee 

van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Tot 11 juni maakten Hans-Martin Don en Frank Köhler deel uit van het 

Benelux-parlement, daarna namen Rik Janssen en Arda Gerkens die taak over. Bastiaan van Apeldoorn was in het verslagjaar namens de SP lid 

van de parlementaire delegatie naar de NAVO-assemblee. Tiny Kox was uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter lid van het partijbestuur. 

Yurre Wieken was gedurende het verslagjaar de parttime medewerker van de fractie. 

 

Gedurende het verslagjaar besprak de Eerste Kamer onder meer de eigen integriteit, na publicaties van Follow the Money over de veelheid aan 

nevenfuncties van senatoren en de daaruit voortvloeiende belangenverstrengeling. Fractievoorzitter Tiny Kox riep de andere partijen – wederom 

– op om de aanbevelingen van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) op te volgen en een externe vertrouwenspersoon aan te stellen, net 

als de Tweede Kamer een lobbyregister te openen en de inkomsten uit nevenfuncties van senatoren te publiceren.  
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Bob Ruers riep in het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op tot herstel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Door 

voortdurende bezuinigingen en bemoeienis van de minister staat die onafhankelijkheid steeds meer onder druk. Met steun van de SP nam de 

Eerste Kamer een motie aan die de regering oproept te reflecteren op de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.  

Arda Gerkens zette zich met succes in tegen de controversiële verhoging van de rente op studieleningen. Hierdoor zouden studenten tot 5000 

euro meer kwijt zijn aan rente, bovenop een studieschuld van al gemiddeld 21.000 euro als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs in 2015. 

Minister Van Engelshoven werd genoodzaakt het voorstel in te trekken.  

 

Geert Reuten pleitte bij de behandeling van een wetsvoorstel over fosfaatuitstoot in de veehouderij voor een hardere aanpak van deze uitstoot. 

Verder sprak hij zijn zorg uit dat de regering te weinig oog had voor de stikstofuitstoot. 

Tiny Kox riep staatssecretaris Van Ark met succes op om een andere manier te zoeken om het ten onrechte niet uitbetaalde kind-gebonden 

budget alsnog uit te betalen. 

 

Rik Janssen hield zijn maidenspeech bij de behandeling van het experiment met gereguleerde wietteelt. Volgens Janssen kon het experiment veel 

beter: ondanks adviezen van deskundigen koos het kabinet voor een kleinschalige opzet waarvan onduidelijk is hoeveel nuttige informatie die 

oplevert. Daardoor werd het experiment een gemiste kans, zei hij.  

 

Bij de Algemene Financiële Beschouwingen had Bastiaan van Apeldoorn forse kritiek op het financiële beleid van Rutte III, dat ondanks een 

begrotingsoverschot weigerde om noodzakelijke investeringen te doen in bijvoorbeeld het onderwijs. Daarom stemde de SP in december tegen 

het Belastingplan 2020, en ook tegen de onderwijsbegroting.  

 

In december besprak de Eerste Kamer de spoedwet stikstof om te voorkomen dat de bouw en landbouw vanaf 1 januari volledig op slot zouden 

gaan als gevolg van de vernietiging van het PAS-beleid door de Raad van State. Volgens Rik Janssen was de wet juridisch onhoudbaar zou hij 

niet tot de gewenste gevolgen leiden, reden voor de SP tegen de wet te stemmen.  

 

 

Vereniging 
 

Studiecentrum 

De werkzaamheden van het Studiecentrum bestonden in 2019 uit een viertal pijlers: het organiseren van opleiding voor en vorming van iedereen 

die actief is in de SP, het scouten van nieuw talent, het ontdekken, ontwikkelen en verspreiden van succesvolle werkmethoden en het verbeteren 

van bestaand en ontwikkelen van nieuw scholingsmateriaal.  Deze pijlers vormen samen het scholingsteamwerk, dat weer valt op te delen in 

zeven sterk met elkaar verweven hoofdtaken: ideologische vorming, opleiding en begeleiding van de vrijwillige lokale en regionale scholers 
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(tomatenkweekschool), opleiding en begeleiding van de afdelingscoaches (coachingspool), centrale opleiding in praktische vaardigheden en 

ideologische verdieping, uitbouwen van de partij door intensieve coaching van afdelingen en kaderleden, het ondersteunen bij oprichten van 

nieuwe werkgroepen en afdelingen en de overige s-team activiteiten. 

Basisvormingsscholingen (lokaal) 

De lokale cursussen zijn ‘Politieke Basisvorming’ voor nieuwe kaderleden en ‘Heel de Mens’ over ons beginselprogramma. Deze cursussen 

worden sinds 2017 in mindere mate door het Studiecentrum gegeven, en vooral door lokale scholingsbegeleiders die we opleiden in de 

‘Tomatenkweekschool’. Het Studiecentrum begeleidt de groep lokale scholers, ontwikkelt cursusmateriaal en organiseert bijeenkomsten en 

lesdagen voor deze groep. Er waren in 2019 31 opgeleide lokale scholers. Zij gaven 63 scholingen in 2019. 76% van deze scholingen bestond uit 

politieke basisvorming, 14% waren lokale ‘Heel de mens’-avonden en de overige 10% was scholing op maat zoals een lokale hulpdiensttraining 

of de bijeenkomst ‘Start de Hulpdienst’. 

Om de lokale scholingsbegeleiders op te leiden organiseert het scholingsteam de landelijke ‘Tomatenkweekschool’. Deze begint met de 

‘Tomatenkweekschooldag’ in april. Op deze scholing werden deelnemers, na instructie over het hoe en wat van de Tomatenkweekschool, 

inhoudelijk en didactisch geschoold. Vervolgens is er regionaal op een bijeenkomst een ‘oefenavond’ georganiseerd, waar deelnemers elkaar 

onder begeleiding van het Studiecentrum feedback gaven op elkaars scholingen. In de zomer is een weekend georganiseerd (samen met de 

caoches) waar de lokale scholingsbegeleiders verder oefenden met het ontwikkelen van activerende didactiek en zelf scholingsmateriaal 

ontwikkelden. 

 

Coachingspool 

Om alle 141 afdelingen te kunnen bijstaan met raad en daad is in 2017 een ‘coachingspool’ opgestart met ervaren partijgenoten die als activist, 

(afdelings-)bestuurder of volksvertegenwoordiger veel kennis en kunde hebben. Zij verzorgen in zo’n 136 afdelingen coaching en trainingen met 

de trainingskits. Het Studiecentrum vult deze groep aan, houdt overzicht, koppelt coaches aan afdelingen en organiseert landelijke bijeenkomsten 

voor deze coaches. In 2019 waren twee landelijke bijeenkomsten (waaronder een lang weekend in de zomer, samen met de 

Tomatenkweekschool) met 44 deelnemers.  

  

Trainingskits 

Het studiecentrum heeft verschillende ‘trainingskits’ over activisme en wereldbeschouwing ontwikkeld. Met behulp van deze 

scholingshandleidingen kunnen coaches hun afdelingen begeleiden. In meer dan 50 afdelingen door het hele land zijn deze trainingen afgelopen 

jaar gegeven. Dit waren naar schatting in totaal 150 trainingsavonden  met naar schatting 700 deelnemers. Naast deze trainingsavonden zijn 

lokale afdelingen regelmatig bezocht voor coaching, campagne- en debattraining en afdelingsorganisatie.  

 

Landelijke cursussen 
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-Voor onze lokale bestuursleden (penningmeesters, organisatiesecretarissen en voorzitters) organiseerden we de introductiecursussen ‘Lokale 

Financiën’ en ‘Nieuwe voorzitters en organisatiesecretarissen’. Op deze cursussen leren lokale bestuursleden vaardigheden om hun functie goed 

uit te voeren en leren zij de partij beter kennen.  

-Daarnaast organiseerden we meerdere verdiepende landelijke kaderdagen voor afdelingsvoorzitters en regiovertegenwoordigers met scholingen 

over actuele politiek en het afdelingswerk. Er waren in totaal 118 deelnemers voor deze cursusdagen.   

-Raadsleden brachten we bij elkaar op de jaarlijkse Volksvertegenwoordigersdag in de Moed, waar 66 aanwezigen getraind en geschoold werden 

op inhoudelijk thema’s en de vaardigheden die een goed volksvertegenwoordiger eigen moeten zijn. 

-Ook SP- bestuurders (wethouders en gedeputeerden) brachten we met enige regelmaat bij elkaar. Alle bestuurders werden uitgenodigd voor een 

dag met intervisie, uitwisseling en scholing. Het studiecentrum faciliteerde deze bijeenkomsten.  

-Ter ondersteuning van de talloze SP Hulpdiensten in het land, organiseerde het SP Studiecentrum in 2019 de cursus ‘Helpende Hand’. Deze 

bijeenkomst draaide om de verbetering van onze Hulpdiensten. Er waren 51 deelnemers. 

-SP-leden die er (met behulp van de trainingen in de trainingskits) in slagen met succes mensen de organiseren kunnen worden uitgenodigd voor 

de landelijke gevorderdencursus voor activisten. Bij deze opleiding worden deelnemers getraind in het leiding geven aan actietrajecten, leren ze 

op hoog niveau meedenken aan de verbetering van onze werkwijzen en doen ze aan intervisie met andere activisten. Naast de jaarlijkse 

‘Activistenbootcamp’, dit jaar in Heerlen, organiseerden we een activistendagen in Hengelo, waar deelnemers kennis leerden maken met 

vakbondsstrijd, en Rotterdam waar deelnemers getraind werden in het inschrijven van leden en kennis maakten met de strijd van havenarbeiders. 

Er waren op beide dagen tezamen 39 deelnemers. 

-Voor talentvolle kaderleden kent de SP de opleiding ‘Groep van 30’. Het is een intensieve tweejaarlijkse interne opleiding waarbij de cursisten 

diverse aspecten van het politieke werk leren kennen. In 2019 zette veertiende groep haar maandelijkse activiteiten voort met 7 bijeenkomsten. 

-Om het personeel van Stichting Personeel SP in de gelegenheid te stellen aan basisvormingscursussen te doen, ook als zij in de afdeling waar ze 

wonen die gelegenheid niet hebben, organiseert het Studiecentrum diverse personeelsscholingen. In november werden twee cursusbijeenkomsten 

georganiseerd over de geschiedenis en ideologie van de SP. Hier waren in totaal 24 deelnemers aanwezig. 

-Naast bovenstaande reguliere scholingsbijeenkomsten zijn er in 2019 verschillende bijzondere scholingsbijeenkomsten georganiseerd. 

Bijvoorbeeld een introductiescholing op de nieuwe ledendag in de Tweede Kamer voor meer dan 300 deelnemers, scholing in aanloop naar de 

bijeenkomst met Europees Parlementsverkiezingen met verschillende kandidaten van de kandidatenlijst, de bijeenkomst met ‘koplopers’ van de 

Wooncampagne, de avond met Ron Meyer en diverse gastsprekers over zijn boek ‘Grip’ en met ACORN’s Chief Organizer Wade Rathke. 

 

 

Wetenschappelijk bureau SP 

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP (WB) is een denktank voor het socialisme in Nederland. Het Wetenschappelijk Bureau doet onderzoek 

naar sociale en economische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de toenemende ongelijkheid. Op basis hiervan doet ons Wetenschappelijk 
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Bureau voorstellen voor een beter beleid, en het laat professionals aan het woord over de gevolgen van het politiek beleid door onderzoeken 

onder mensen op de werkvloer. 

  

In Spanning (tweemaandelijkse uitgave van het WB) wordt verslag gedaan van eigen onderzoek, worden actuele discussies gevoerd en komen 

denkers en doeners van binnen en buiten de SP aan het woord. Het WB levert een bijdrage aan verschillende SP-campagnes. In 2019 lag de 

nadruk op de campagnes rond inkomen/loonstrijd. Vanuit het WB is een brochure gemaakt over de loonontwikkeling de afgelopen decennia, met 

de titel: Van loonmatiging naar loongolf. Het WB geeft gevraagd en ongevraagd advies ten behoeve van de partij en organisaties die de 

uitgangspunten van de partij onderschrijven.  

 

Het WB mengt zich in het publieke debat met wetenschappelijke analyses en opiniërende artikelen, maar ook door het organiseren van publieke 

debatten en deelname aan discussies. Daarnaast geeft het WB scholing aan leden van de partij, in kadergroepen en afdelingen. In 2019 heeft het 

WB een 12-tal scholingen verzorgd over Marx en ongelijkheid en strategie.  

 

 

Onderzoeken 

Het WB heeft in 2019 voor vijf jaar toegang verkregen tot alle cbs-data voor nader onderzoek. Eind 2019 vond het eerste onderzoek met 

gebruikmaking van cbs-data plaats. In dit eerste onderzoek heeft het WB ervaring opgedaan met wat er technisch kan en wat er met data 

mogelijk is.  

 

In 2019 heeft het WB onderzoek gedaan naar het neoliberale mantra: ‘als het goed gaat met de bedrijven, gaat het goed met de burgers’. Dit heeft 

geresulteerd in een paar artikelen in de Spanning over Marx en een animatiefilmpje dat vlak voor de verkiezingen in maart 2019 is 

gelanceerd. Tevens is er een filmpje gemaakt over de verschillen tussen de werkers van AH en de CEO, de vakkenvuller versus de zakkenvuller. 

 

Met behulp van CBS-data is onderzoek gedaan naar de inverdien-effecten die optreden bij verlaging van de AOW-leeftijd. De veronderstelling 

was dat een behoorlijke groep ouderen dan niet in de ww, bijstand of qua/wao terechtkomt of daarvan korter gebruik hoeft te maken. Het 

onderzoek toonde aan dat deze veronderstelling juist was. Dit onderzoek is ook gebruikt voor ons themanummer over pensioenen, dat in januari 

2020 verscheen, maar eind 2019 tot stand is gekomen.  

 

SPanning 

- 2019 was het jaar dat we 100 jaar algemeen kiesrecht hadden. Daarom zijn er twee themanummers over democratie gemaakt. De eerste in 

januari spitste zich toe op een analyse van de staat van de democratie. Het tweede nummer stond centraal hoe met andere vormen dan 

verkiezingen de kloof tussen de kiezers en gekozenen gedicht kan worden.  



Jaarrekening SP 2019 tbv de Partij Raad d.d. 20-06-2020                                                                                                                                          16 

 

- Het tweede nummer van de SPanning had als thema: de permanente oorlog in het Midden-Oosten.  

- In de derde SPanning werd de globalisering kritisch beschouwd en hoe de democratie daar paal en perk aan kan stellen. 

- In het zomernummer stonden alternatieven als antwoord op een crisis in het kapitalisme centraal. Hierbij besteedden we veel aandacht aan 

de Green New deal, zoals deze in Amerika is gelanceerd.  

- In dit nummer analyseerden we waarom de arbeidsinkomensquote een lange dalende trend laat zien. En we lanceerden vijf radicale 

voorstellen om deze trend te doorbreken.  

 

 

ROOD 

 

Onze beweging is niks zonder onze leden die lokaal actief zijn in ROOD-groepen, opstartende groepen of in SP-afdelingen. Met dat lokale werk 

zorgen we ervoor dat we mensen, jong of oud, mee laten doen aan onze beweging en lid maken van de SP. Samen met leden werken we er elke 

dag aan om de kernwaarden van de SP en de doelen van ROOD te verwezenlijken. ROOD-groepen zijn de kern van onze vereniging. Zij worden 

begeleid door een bestuurslid. Het bestuurslid en de contactpersoon van de groep hebben regelmatig contact over het verloop van acties en de 

stand van de groep. 

 

Op 1 januari 2020 had ROOD 1.049 aantal leden. In deze tijd zijn 279 leden ingeschreven en 313 op vrijwillige wijzen uitgeschreven. Ook zijn er 

136 leden uitgeschreven doordat ze 28 jaar zijn geworden. In 2019 maakte ROOD veel leden door middel van filmpjes en oproepen via social 

media. Eind 2019 waren er acht ROOD-groepen. Voor afdelingen was er in 2019 weer een ‘Kleur je afdeling ROOD’ dag. Dit is een dag voor 

afdelingen die aan de slag willen met ROOD en daarbij handvaten willen hebben. 10 afdelingen kwamen op deze scholing af, daarvan is er 1 

goed op weg om een ROOD groep te worden. In 2019 heeft ROOD zijn 16e verjaardag gevierd, hiervoor is een speciaal jubileumboekje 

uitgegeven met foto’s en verhalen van de afgelopen 16 jaar. 

 

Op de ledenvergadering van 2 juni 2019 is een nieuw landelijk bestuur gekozen, bestaande uit Arno van der Veen (voorzitter), Bob Manschot, 

Bastiaan Meijer en Hans de Waard. Vanwege omstandigheden van persoonlijke aard heeft Bob Manschot gekozen zichzelf eind oktober terug te 

trekken uit het bestuur. Het zittende bestuur besloot dat het wenselijk was het bestuur terug aan te vullen tot zes, zoals in 2018 en 2017 het 

gebruik was. Op de ledenvergadering van 10 november 2019 zijn Marieke Alleman, Carlos van Eck en Lotte van der Horst verkozen als 

algemene bestuursleden.  

 

ROOD leden werden in 2019 actief betrokken bij ROOD. Dat wordt vooral gedaan door de lokale groepen in de verschillende regio’s, maar ook 

landelij. Zo zijn er scholingswe(e)ken(den), Nieuwe Ledenavonden, Algemene Ledenvergaderingen en Politieke Café’s waar altijd de leden voor 
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worden uitgenodigd. Ook doet ROOD vaak oproepen voor demonstraties en acties waar ROOD bij aanwezig is. Dat gebeurt op sociale media, 

email, maar ook de landelijke actiewhatsappgroep.  

 

Activisme is een belangrijk middel om nieuwe jongeren bij ROOD te betrekken. Willen we een brede beweging bouwen die het socialisme gaat 

verwezenlijken, dan zijn er jonge gemotiveerde activisten nodig. Het verbinden van jongeren in de strijd laat ze ervaren dat als ze zich verenigen 

ze de wereld kunnen veranderen. Dit doet ROOD zowel lokaal als op groter niveau. In 2019 zijn er Europese en Provinciale verkiezingen 

geweest, waar ROOD haar steentje aan heeft bijgedragen.   

 

In samenwerking met de SP startte ROOD een petitie onder de noemer ‘Wij zijn geen proefkonijn!’. De petitie ging heel hard, binnen een paar 

weken hadden we meer dan 50.000 handtekening en zo’n 20.000 mensen die aangaven mee te willen helpen met de campagne. Dit zorgde ervoor 

dat we samen met de SP besloten om lokale avonden te organiseren voor deze mensen. Tijdens zestien bijeenkomsten door het hele land met 

ging ROOD in gesprek met studenten. Ook in 2019 was er een ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing. In een aantal steden is er actiegevoerd 

voor deze campagne en uiteindelijk is huisjesmelker Marcel van Hooijdonk voor de tweede keer Huisjesmelker van het Jaar geworden. In 

samenwerking met de SP werd de Vredesdag 2019 georganiseerd. Deze dag, gericht op onze strijd voor de vrede was een groot succes met meer 

dan 250 bezoekers. In 2019 is ook de ‘Niet in mijn Naam’ actiegroep gestart, een groep ROOD leden die één keer per maand samenkomt en 

bezig zijn met dit enorme thema. Op 10 maart was er een grote klimaatdemonstratie in Amsterdam, ROOD heeft zich aangesloten bij het blok 

van de SP. 

 

ROOD organiseerde in 2019 verschillende scholingsactiviteiten voor leden zoals een ROOD-weekend, een Kaderscholingsweekend, de 

Zomerschool en een politiek café met de twee kandidaat voorzitters van de SP. Jongeren besteden een groot deel van hun tijd op sociale media. 

ROOD is daarom actief op Facebook, Twitter en Instagram.
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Kaders van de jaarrekening 2019 

 

Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving 

Het doel van de jaarrekening is enerzijds een getrouw beeld te verschaffen omtrent de bezittingen, de schulden, het vermogen en het resultaat van 

de SP en anderzijds verantwoording af te leggen omtrent het gevoerde financiële beheer. Behoudens een stelselmatige toepassing van de 

grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten aanzien van onderhavige jaarrekening geen specifieke wettelijke bepalingen van 

toepassing. Het verslag is dan ook opgesteld volgens algemeen gebruik, rekening houdende met het specifieke karakter van een politieke partij 

alsmede met de daaraan gestelde eisen conform richtlijn 640 voor verslaggeving voor organisaties zonder winststreven. 

 

Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is 

vermeld, tegen nominale waarde. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Vereniging 

Socialistische Partij zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in 

de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het op grond van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningposten. 

 

Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op gronden wordt niet afgeschreven. 

 

Voorraden 

De waarde van promotieartikelen is in de balans opgenomen tegen verkoopwaarde. Daarnaast worden de voorraden ten behoeve van de 

kantoorartikelen niet in de balans tot uitdrukking gebracht.  
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Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel beurskoers, als 

deze lager is.  

 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de 

omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Langlopende en kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen ter bepaling van het resultaat 

De baten en lasten worden tegen nominale waarde volgens het ‘matchings-principe’ zoveel mogelijk toegerekend naar de perioden waarop ze 

betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze 

daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Onder bijzonder resultaat zijn baten en lasten opgenomen die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen. Deze 

incidentele posten zijn onder bijzondere baten en lasten opgenomen om vergelijking met voorgaande jaren te kunnen blijven maken. 

 

Giften 

In het jaar 2019 zijn geen anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is aangenomen. Ook zijn er geen giften die 

gedaan worden in de verwachting van economische of politieke begunstiging aangenomen. Van giften van € 4.500,- of meer zal conform de 

bepaling in de Wet Financiering Politieke Partijen een overzicht van de bijdragen aan de minister worden verstrekt, dit overzicht wordt door de 

minister openbaar gemaakt. Het totaal aan het in het jaar 2019 ontvangen giften van natuurlijke personen is verantwoord onder de posten 

‘contributies en donaties leden’, ‘overige donaties’ dan wel onder ‘netto afdracht volksvertegenwoordigers’. 
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Risicoparagraaf 

Op het moment van het vaststellen van de jaarrekening waren er geen bijzondere financiële risico’s aanwezig. De uitbraak van het coronavirus 

heeft geen gevolgen voor de jaarrekening van 2019. Wel zijn er gevolgen voor onze activiteiten in het jaar 2020. Op dit moment is de inschatting 

van het partijbestuur dat geplande activiteiten (waarop de subsidieaanvragen zijn gebaseerd) op een andere wijze kunnen uitvoeren, zodat de SP 

en de verbonden stichtingen in 2020 aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen. 

 

Foutherstel 

In jaarrekening 2019 heeft foutherstel plaatsgevonden ten aanzien van de boekwaarde van de afdelingspanden en het hoofdkantoor. Oorzaak 

hiervan is gelegen in het achterwege blijven van afschrijvingen op de afdelingspanden, het hanteren van een onjuiste restwaarde van het 

hoofdkantoor en het aanpassen van de afschrijvingstermijn van het hoofdkantoor. Het effect op het vermogen per eind 2018 bedraagt € 325.422 

(negatief). Het effect op het resultaat over 2018 bedraagt per saldo € 2.969 (positief). 

 

 



Financieel verslag per 31-12-2019 (na resultaatbestemming)

 

BALANS
€ € € €

ACTIVA
Immateriële vaste activa (1)

Ontwikkeling ICT 9.875                     58.135           

Materiële vaste activa (2)

Gebouwen 5.064.140           5.176.515     

Inventaris 164.746              193.097        

5.228.885              5.369.611      

Vlottende activa

Debiteuren (3) 30.277                26.145          

Overige vlottende activa (4) 917.564              948.317        

947.841                 974.462         

Liquide middelen (5)

Kas 599                     516               

Bank 253.160              480.427        

Spaargelden 5.199.860           5.399.970     

5.453.619              5.880.913      

TOTAAL ACTIVA 11.640.221             12.283.121    

€ € € €

PASSIVA
Eigen vermogen

Reserves (6) 10.425.266             11.208.528    

Voorzieningen

Voorzieningen (7) 347.695                 298.834         

Vreemd vermogen kort

Crediteuren (8) 179.127              210.367        

Overige schulden en overlopende passiva (9) 688.134              565.393        

867.260                 775.760         

TOTAAL PASSIVA 11.640.221              12.283.121    

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018
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RESULTATENREKENING
€ € € € € €

BATEN

Netto afdracht volksvertegenwoordigers (10) 3.183.842              39% 3.553.500      41% 4.013.982     45%

Inkomsten uit dienstverlening fracties (11) -1.934                    0% 2.500             0% 6.303            0%

Subsidies (12) 4.132.714              51% 4.061.900      47% 4.031.891     45%

Contributies en donaties (13) 772.695                 9% 847.600         10% 819.433        9%

Overige baten/huuropbrengsten Stg Beheer SP (14) 75.975                   1% 99.800           1% 130.215        1%

Totaal baten 8.163.291              100% 8.565.300      100% 9.001.823     100%

LASTEN

Vereniging (15) 1.654.260           18% 1.547.200     16% 1.751.345     18%

Afdelingen incl. dienstverlening fracties (16) 1.598.430           17% 1.713.200     17% 1.630.974     17%

Eerste Kamerfractie (17) 31.311                0% 37.600          0% 28.172          0%

Tweede Kamerfractie (18) 3.046.035           32% 3.041.600     31% 3.022.356     31%

Scholing en informatie aan leden  (19) 1.497.230           16% 1.503.100     15% 1.493.788     15%

Wetenschappelijk onderzoek (20) 320.206              3% 363.700        4% 418.688        4%

ROOD (21) 177.386              2% 236.000        2% 180.088        2%

Verkiezingscampagnes (22) 738.969              8% 1.000.000     10% 849.369        9%

Overige campagnes (23) 328.821              4% 412.700        4% 477.971        5%

Totaal lasten 9.392.649              100% 9.855.100      100% 9.852.752     100%

EXPLOITATIERESULTAAT -1.229.357             -1.289.800     -850.928       

Bijzondere baten en lasten (24) -47.800                  -                    2.431            

Financieringsresultaat (25) 760                        -                    1.365            

RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING -1.276.397             -1.289.800     -847.132       

Mutaties Verkiezingsfonds (26) 338.969                 600.000         349.369        

Mutaties Trekkingsrechten cq Egalisatiereserve TK (27) 493.135                 547.000         521.026        

RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING -444.293                 -142.800        23.263          

 Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

Jaarrekening SP 2019 tbv de Partij Raad d.d. 20-06-2020

22


