
Gezocht: · 
nieuwe regiovertegenwoordigers 
voor nieuw Partijbestuur 

Op de agenda van de 

regioconferenties in 

november staat de 

verkiezing van nieuwe 

regiovertegenwoordigers in 

het Partijbestuur. 

Kandidaten voor deze 

uitdagende en verant

.woordelijke functie kunnen 

zich vanaf nu aanmelden. 
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Op 25 januari kiest het 11 • 
congres een tientalleden van 
het Partijbestuur. De andere 
bestuursleden worden kort 
daarvoor gekozen door de zes 
regio's waarover alle partij
afdelingen zijn verdeeld. In het 
voorjaar van 2001 is de eerste 
serie regiobestuurders gekozen: 
voor een periode van twee jaar. 
Om na het nieuwe congres een 
voortvarende start te kunnen 
maken met een compleet nieuw 
bestuur, besloot de Partijraad in 
juni j .I. dat de nieuwe regio
bestuurders-verkiezing al eind 
dit jaar plaatsvindt: op de re
gioconferenties die in de eerste 
drie weekenden van november 
gehouden worden 

Verantwoordelijkheid 
dragen 

Als gekozen regiovertegen
woordiger maak je vanuit de 
partijbasis deel uit van het 
Partijbestuur dat leiding geeft 
aan de hele partij , de lijnen 
uitzet voor de koers in de 

Vanuit de basis mee 
leiding geven aan de partij 

toekomst, en voortdurend 
nieuwe initiatieven aanmoe
digt en ontwikkelt. Je doet dat 
in een fase waarin het uitste
kend gaat met de partij: ideo
logisch en organisatorisch zijn 
we aardig op orde, bij de re
cente Kamerverkiezingen 
hebben we een groot nieuw 
electoraat aangeboord en in 
ledental zijn we het afgelopen 
jaar boven verwachting snel 
gegroeid. Als partijbestuurder 
draag je een bijzondere verant
woordelijkheid voor het vin
den van antwoorden op dé 
uitdaging waarvoor de SP zich 
de komende tijd geplaatst ziet: 
hoe komen we na de landelijke 
sprong voorwaarts tot een 
verdere versterking op plaatse
lijk niveau: meer afdelingen, 
meer activiteiten, meer leden, 
meer kiezers? Het congres zal 
daarvoor de richting moeten 
aangeven en waar nodig orga
nisatorische veranderingen 
door dienen te voeren. Aan de 
partij in zijn geheel, en het 
Partijbestuur in het bijzonder is 
het om daar vervolgens con
creet invulling aan te geven. 
Een stevige uitdaging voor 
energieke SP' ers die verant
woordelijkheid voor hun partij 
kunnen en willen nemen. Het 
Partijbestuur vergadert elke 
vier weken. Als regiobestuur
der onderhoud je verder de 
contacten met afdelingsvoorzit
ters en Staten- en raadsleden in 
je regio, samen met je collega
bestuurders. 
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Kandidaatstelling 

Kandidaten voor de functie 
van vertegenwoordiger van him 
regio in het Partijbestuur kun
nen zich vanaf nu tot 10 okto
ber schriftelijk richten tot het 
partijbestuur, ter attentie van 
Hans van Leeuwen, 
hvleeuwen@sp.nl, Vijverhof
straat 65, 3032 SC Rotterdam. 
Alle kandidaatstellingen wor
den tijdig ter kennis gebracht 
aan alle deelnemers aan de 
regioconferenties. Op de confe
renties stellen de kandidaten 
zich nader voor en beantwoor
den ze vragen van de deelne
mers, waarna een schriftelijke 
stemming volgt. Ook voor het 
geven van nadere informatie 
over de inhoud van de functie 
van regiobestuurder is Hans 
van Leeuwen beschikbaar: 
(010) 243 55 68. 

Congreskandidaten 

Zoals gezegd kiest het Con
gres rechtstreeks een tiental 
leden in het nieuwe Partij
bestuur, onder wie de partij
voorzitter en de algemeen 
secretaris. Het zittende bestuur 
zal binnenkort met een voor
dracht komen. Partijleden 
die zich hiervoor verkiesbaar 
willen stellen kunnen hun 
aanmelding ook vanaf nu 
insturen, eveneens ter attentie 
van Hans van Leeuwen, 
hvleeuwen@sp.nl, Vijverhof
straat 65, 3032 SC Rotterdam. 




