
Organiseren 
doe je zó 

Tips voor een geslaagde bijeenkomst 
Met de groei van onze partij neemt 

ook het aantal bijeenkomsten dat we 
organiseren toe. Actievergaderingen, 

ledenvergaderingen, avonden met 
SP-Kamerleden, enzovoorts. Bij al die 

bijeenkomsten wil je dat de bezoekers na 
afloop tevreden zijn, er iets van opgesto

ken hebben of zich meer betrokken 
voelen bij de SP. Hoe bereik je dat? 

Paul Peters presenteert een aantal tips 
vanuit zijn jarenlange praktijk. 

Datum: prik niet zomaar een 
datum, maar houd rekening met 
dingen die de opkomst negatief 
kunnen beïnvloeden zoals een 
belangrijke voetbalwedstrijd op 
TV, een concurrerend evenement 
in je plaats, vakantieperiode, be
schikbaarheid beste locatie, enz. 

Locatie: Bij een actievergade
ring over een wijk, moet je 
natuurlijk in de wijk zelf gaan 
zitten, maar voor een openbare 
avond voor je hele stad of dorp is 
een centrale plaats van belang. 
Een vijfsterren locatie past niet 
echt bij ons en zal voor veel 
bezoekers een te hoge drempel 
hebben. Een groezelig zestiger 
jaren achterafzaaltje is ook fout: 
bezoekers zullen snel de indruk 
krijgen dat wij ook zo zijn. Tus
sen die twee uitersten is er 
meestal nog wel genoeg keus. 
Kleine theaterzalen zijn vaak 
ideaal, maar dat is per plaats 
verschillend. Let wel op bereik
baarheid, toegankelijkheid voor 

rolstoelgebruikers en natuurlijk 
de capaciteit. Als je 100 mensen 
verwacht, kies dan niet voor een 
zaal waar 250 mensen in kun
nen. De eerste reactie van bezoe
kers zal dan zijn: 'het was niet 
erg druk' terwijl er wel honderd 
mensen waren. Maak duidelijke 
afspraken over de huurprijs en 
bijkomende kosten. 

Techniek: boven de dertig à 
veertig mensen heb je goede ge
luidsinstallatie nodig. Bedenk 
tevoren hoeveel microfoons je 
nodig hebt en of de locatie daar
over beschikt. Maak daar ruim 
vooraf goede afspraken over, 
zowel over beschikbaarheid, 
eventueel inhuur, kosten en 
bediening. Bij sommige bijeen
komsten is video/dataprojectie 
nodig. Ook hiervoor geldt: ruim 
van tevoren goed regelen . 

Aankleding: veel SP-ers heb
ben in hun enthousiasme de nei
ging om liefst zoveel mogelijk 

vol te plakken en op te hangen. 
Beter is het om te kiezen voor 
een paar mooie accenten. In 
Rotterdam zijn verschillende 
dingen te leen (katheder, rolde
cors, enz). Een netjes verzorgde 
stand of tafel met informatiema
teriaal hoort er natuurlijk wel 
bij . 

Catering: maak daarover met 
de .locatie duidelijke afspraken. 
Het is wel zo aardig om mensen 
bij binnenkomst een kopje kof
fie of thee aan te bieden. In een 
eventuele pauze en na afloop 
kunnen mensen gewoon zelf 
betalen. Dat geldt natuurlijk niet 
voor je gasten die in het pro
gramma optreden. 

Programma: programma's zijn 
natuurlijk overal verschillend, 
maar er zijn wel een paar vuist
regels waar je je voordeel mee 
kunt doen. Begin op tijd, laat 
iemand de avond openen en af
sluiten en eventueel de verschil
lende onderdelen introduceren. 
Als je de bezoekers inbreng wilt 
geven, denk dan tevoren goed 
na hoe. Zomaar wat roepen uit 
de zaal is meestal niet de beste 
manier. Schriftelijke vragen la
ten stellen in de pauze, kan soms 
wel. Stop op tijd, er is niks zo 
vervelend als een avond die te 
lang duurt, waar het publiek 
wegloopt en die als een nacht
kaars uitgaat. Als je om 20.00 
uur begint, stop dan uiterlijk om 
22.00 uur, zodat je nog wat kunt 
napraten met de bezoekers. Zorg 
wel, dat dat ook gebeurt. 
Het zijn dé momenten om met 
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mensen in contact te komen. Als 
je iemand nodig hebt om een de
batje te leiden en/of een inter
view moet doen ga daar dan op 
tijd naar op zoek. De ervaring 
leert dat joumalisten die erva
ring hebben met radio en/ of TV 
dit vaak beter kunnen dan 
schrijvende journalisten. Zorg 
voor een aardig cadeautje voor 
je gasten in het programma. 

Artiesten: soms kun je een 
avond wat aantrekkelijker ma
ken met muziek, cabaret of een 
column. Het is geen must, maar 
het kan. Let wel dat wat beken
dere artiesten meestal veel geld 
kosten en dat de bezoekers er 
over het algemeen niet voor ko
men. Die komen voor een avond 
over de politiek. Kijk vooral 
plaatselijk of je goede mensen 
kunt vinden, als je er al voor 
kiest. 

Promotie: alleen een pers
berichtje volstaat meestal niet. 
Nodig je leden uit, liefst per
soonlijk, en ook organisaties en 
clubs uit je plaats die iets heb
ben met het onderwerp van je 
avond. 

Vaak is het verstandig om één 
persoon verantwoordelijk te 
maken voor alle organisatori
sche zaken rond een bijeen
komst. En tot slot: op het partij
bureau in Rotterdam is veel er
varing met het organiseren van 
allerlei soorten bijeenkomsten. 
Met vragen kunnen afdelingen 
altijd contact opnemen met Paul 
Peters of Hans van Leeuwen. • 




