
'lijf regioconferenties hebben 
26/eden van het Partijbestuur 
opgeleverd, gekozen uit 38 
kandidaten. In een aantal geval
len betreft het oude rotten die 
al langer deel uitmaken van het 
ll!ndelijke bestuur. Maar vaak 
ok zijn het nieuwe gezichten, 

\lastbesloten om de accenten 
wat te verschuiven. In alle 
rregio's hadden zich meer kan
uiidaten aangediend dan er 
bestuurszetels te vergeven 
waren, zodat overal sprake was 
van een echte verkiezingsstrijd. 
fn interviews en via de beant
woording van vragen uit de 
zaal konden de kandidaten zich 
op de regioconferenties profile
ren, waarna de aanwezige leden 
- voor zover ze stemrecht had
ren- hun oordeel velden. 
Per regio zijn de volgende 
bndelijk bestuurders gekozen. 
(Bet aantal hangt af van het 
aantal partijleden in de betref
fende regio.) 

oord 
Hanny Lehrnann (Leeuwarden) 
Peter Verschuren (Groningen) 
Geert Zondag (Emmen) 

oord-Oost 
Hans de Boer (Harderwijk) 
Theo Hofman (Meppel) 
Hans van Hooft jr (Nijmegen) 
los Mensink (Deventer) 
\ l ncent Mulder (Hengelo) 

oord-West 
Arda Gerkens (Amsterdam) 

eta Meijer (Amsterdam) 
Hilde van der Molen (Haarlem) 
Ad Schiedon (Zeist) 

Zuid-West 
Jlillanda Gooiker (Rotterdam) 
Ingrid Gyömörei (Den Haag) 
Edith Kuitert (Schiedam) 
Piet de Ruiter (Leidschendam) 
Bart Vermeulen (Leiden) 

Zuid 
Willernieke Arts (Eindhoven) 
Eric van de Broek (Boxtel) 
Henk vanGerven (Oss) 
Paul Huijgen (Tilburg) 
Henk van der Wal (Eindhoven) 
Ger Wouters (Schijndel) 

Zuid-Oost 
Jef Kleijnen (Valkenburg) 
John Kuijpers (Echt) 
Riet de Wit (Heerlen) 

Naast de afgevaardigden vanuit 
de regio's kent het Partijbestuur 
leden die rechtreeks door het 
Congres gekozen zijn. Dat zijn: 
e Herman Beekers 

( redactieteam) 
e Marga van Broekhoven 

(penningmeester) 
e Gerrie Elfrink (ROOD) 
e Jules Iding 
e Ewout Irrgang ( P-team) 
e Jeannette de Jong 
e Tiny Kox (secretaris) 
e Marianne Langkamp 

(P-team) 
e Hans van Leeuwen 
e Jan Marijnissen (voorzitter) 

Tot slot hebben ook de volgende 
fractievoorzitters uit hoofde van 
hun functie zitting in het Partij
bestuur: 
e Erik Meijer (Europees 

Parlement) 
e Bob Ruers (Eerste Kamer) 

Daarnaast zijn er enkele toe
hoorders, die niet gekozen zijn 
als bestuurslid en dus ook geen 
stemrecht hebben, maar die 
vanwege hun functie wel de 
vergaderingen bijwonen. Dat 
zijn Ronald van Raak en Nico 
Schouten (wetenschappelijk 
bureau) en Theo Cornelissen 
(manager partijbureau). 
Nico Heijmans is de secretaris 
van het partijbestuur. Corres
pondentie voor het bestuur 

Vernieuwd 
partijbestuur 
heeft heel wat 
voor de boeg 
moet dan ook aan hem gericht 
worden. 

De leden van Partijbestuur 
zittener-zoals het heet
zonder last of ruggespraak. 
Dat betekent dat ze zelfstandig 
hun standpunten op de verga
deringen innemen en er niet 
zitten als woordvoerder van een 
regio of afdeling. Ze zijn lande
lijk bestuurders van de partij en 
dienen daarnaar te handelen. 
Het partijbestuurbestuur verga
dert eens in de vier weken op 
vrijdagavond. Belangrijke 
zaken die aan de orde komen 
zijn: de ideologische en politie
ke inhoud van de partij, de 
strategie van de partij (onze 
politiek op de langere termijn), 
de tactiek van de partij (onze 
politiek op de korte termijn) en 
de partij zelf (financiën, com
municatie met afdelingen, 
landelijke acties, enz). 
Het vernieuwde bestuur is voor 
het eerst bijeen geweest op 27 
april. Geconstateerd is toen dat 
de komende tijd de naderende 
verkiezingen en de activiteiten 
rond de 'beschavingsuitver
koop' veel aandacht zullen 
vragen. Ook de plannen van 
het Afdelingsteam en de uit
voering ervan zullen regelma
tig aan bod komen. Verder is er 
een inventarisatie gemaakt van 

onderwerpen die volgens de 
leden de komende tijd aan de 
orde gesteld dienen te worden. 
Onder meer is daarbij ge
noemd: 

• De begeleiding van 
afdelingen; communicatie en 
omgangsvormen in de partij 

e De introductie van nieuwe 
acties in de partij 

• Hoe organiseren we verzet 
tegen de nieuwe kaalslag in 
de WAO? 

e Lokale samenwerking 
met andere partijen: wat kan 
wel en wat niet? 

e Kennisoverdracht in de SP: 
hoe optimali seren we die? 

• Actualisering statuten 
en huishoudelijk reglement 

• Wat te doen na de 
verkiezingen van 2002? 

• Een effectieve benadering 
van migranten. 

Op de bestuursvergadering 
van 27 april is ook besloten 
dat het huidige dagelijks bestuur 
van de partij voorlopig aanblijft, 
en dat het later in het jaar een 
evaluatie agendeert van het 
functioneren van het partij
bestuur en het dagelijks bestuur. 
Daardoor blijft het DB ook de 
komende tijd bestaan uit Jan 
Marijnissen, Tiny Kox, Marga 
van Broekhoven, Herman 
Beekers en Hans van Hooft jr. • 
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