
artijraad richt zich voortaan 
uidelijker op de hoofdlijnen en op 
e controle van het Partijbestuur 
e Partijraad besloot dat ze 
in de toekomst voorgeze

tt;v 'Z.a\ worden door het Partij
bestuur. Meerdere redenen ga
Wl aanleiding tot het besluit. In 
!heerste plaats was Jan de Wit, 

die acht jaar lang de voorzitters
hamer hanteerde, niet 'in ' voor 
een nieuwe periode, en had zich 
geen andere kandidaat-voorzit
ter aangemeld. Verder speelde 
mee, dat het bestuur niet alleen 

in de statuten de taak toebedeeld 
heeft gekregen de Partijraad 
voor te bereiden en de leiden, 
maar hiervoor ook het meest ge
schikt is. Het bestuur is immers 
het best geïnformeerd over wat 

ieuwe huisstijl wordt toegepast op alle SP-uitingen 

De nieuwe tomaat 
komt eraan 

Campagnejaar in aantocht -
hoogste tijd om de huisstijl 

op te frissen én de touwtjes aan 
te trekken. Huisstijl, dat wil zeg
gen dat onze duidelijke bood
schap ook een duidelijke, pas
sende, herkenbare verpakking 
krijgt. Zodat je aan iedere folder, 
ieder standje, iedere krant, ieder 
T-shirt, iedere brief, iedere web
pagina, ieder pand in één oog
slag ziet: Hé, da's de SP! 
Opfrissen van de huisstijl is hard 
nodig, constateerde het partij
bestuur. Onze uitingen zijn te 
veel uiteen gaan lopen. Zelfs van 
een eenduidig logo was geen 
sprake meer. Ons 'schild' is 

nooit echt populair gewor
den en werd 

bovendien in 
veel geval
len als on
bruikbaar 
beschouwd 
en vervan

gen door de 
' driehoek' . 

Onze tomaat is 
als symbool van 

verzet veel beter aan
geslagen, maar de vorm van 

ons tomaatje was te weinig ka
rakteristiek en dynamisch om 
in z' n eentje als nieuw partij
vignet te kunnen dienen. 
Daarom werd op de partijraad
onder applaus - ons nieuwe 
logo gepresenteerd, een snelle, 
vooruitstrevende tomaat, met 
een zeer herkenbare vorm. We 
gaan hem in rniljoenenvoud op 
het netvlies van de mensen 
brengen. Met als resultaat: 'to
maat zien, SP lezen ' . 
Met een nieuw vignet alleen 
zijn we er niet. Ons mediateam 
werkt nu aan een lijn van toe
passingen op alle mogelijke 
partij-uitingen, zodat ze niet al
leen het nieuwe vignet delen, 
maar ook kleuren, lettertypes, 
vlakverdeling enzovoorts. Ui
terlijk op Festival Tomaat, half 
september, moet één en ander 
overal doorgevoerd worden, 
óók in de afdelingen. In de ko
mende weken zullen hierover 
duidelijke instructies - en ma
terialen en bestanden die een 
handje helpen - het land in 
gaan. Om je geduld niet op de 
proef te stellen hierbij alvast 
het nieuwe logo! 
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er in de partij aan de hand is, en 
kan er daardoor het beste voor 
zorgen dat alles wat aan bod 
móet komen ook daadwerkelijk 
besproken wordt. 
Over haar werkwijze sprak de 
Partijraad af, dat ze zich vooral 
met hoofdlijnen en grote onder
werpen bezig gaat houden. 
Vorig jaar is daar al mee geëx
perimenteerd in discussies over 
bijvoorbeeld genetische mani
pulatie en orde en veiligheid. 
Die lijn zal voortgezet worden. 
Voor zaken die meer de prakti
sche details betreffen, is het re
gio-overeleg het geijkte plat
form, concludeerde de Partij
raad. Op dat regio-overleg zul
len vanaf nu ook de landelijk 
bestuursleden uit de regio aan
wezig zijn. De Partijraad kan 
zich dan voluit wijden aan zijn 
hoofdtaken: vaststellen van de 
hoofdlijnen en controleren van 
het Partijbestuur. Een verdere 
bijstelling waartoe de Partijraad 
besloot, betreft de werkwijze 
van de Commissie Afdelingen. 
Die zal zich -net als de commis
sies Beroep en Financiën - gaan 
toeleggen op het controleren van 
het Partijbestuur. Bij zaken als de 
toelating van nieuwe afdelingen 
of deelname aan raadsverkiezin
gen is het voortaan dus het Partij
bestuur dat het onderzoek doet 
en een voorstel formuleert. De 
Commissie Afdelingen houdt dat 
voorstel tegen het licht en brengt 
advies uit aan de Partijraad die 
de beslissing neemt. Een en an
der betekent verder dat het partij
bestuur aanvragen voor onder
steuning van bijzondere projec
ten behandelt. 
Met de nieuwe procedures zal 
voorlopig een jaar gewerkt wor
den, dan wordt bekeken hoe ze 
in de praktijk functioneren. 
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