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Inleiding
Is één gladde steen en een slinger of het machtige zwaard van Goliath doorslaggevend in de

strijd?  De vraagstelling brengt ons bij de geschiedenis van David en Goliath in het Eikendal (1

Sam. 17).  Goliath, de Filistijn, hoonde de slagorden van Israël.  Ten diepste hoonde hij de

slagorden van de levende God (1 Sam.17:26).  David trok ten strijde tegen de geweldenaar

Goliath, die Israël dreigde te overweldigen.  David was niet een krijgsman, zoals Goliath.  David

was niet zo groot en sterk als Goliath.  Maar David ging de strijd aan met de reus Goliath, omdat

Goliath de levende God bespotte.  Gods eer drong hem tot de strijd.

Goliath vertrouwde op zijn kracht en wapens.  David vertrouwde niet op de wapenrusting van

Saul.  Hij vertrouwde op God: ‘De HEERE, (…) Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn’.  Hij

vocht niet met reusachtige middelen tegen een reus.  Hij vocht niet zonder middelen, maar met

geringe middelen.  Hij overwon met één steen en een slinger.  Geringe middelen, opdat de eer van

de overwinning niet toegeschreven zou worden aan eigen kracht en aan het middel, maar aan de

Heere.  ’God Zelf heeft de steenworp bestuurd’ (Calvijn).

In de politiek gaat het ten diepste over de geestelijke strijd.  De strijd tussen hen die Gods Woord

van nul en generlei waarde achten voor het maatschappelijke leven en hen die belijden dat Gods

Woord het richtsnoer voor het persoonlijke en maatschappelijke leven moet zijn.  Díe strijd voeren

in het vertrouwen op de getalsmatige macht en reusachtige middelen is bij voorbaat een verloren

strijd.  Díe strijd dient gevoerd te worden vanuit het besef dat Gods eer in het geding is.  Dat moet

Bijbels gezien de diepste drijfveer zijn van ons politieke bezig zijn op alle bestuurlijke en

vertegenwoordigende niveaus.  Niet één gladde steen en een slinger of een machtig wapen zijn

doorslaggevend.  De Heere staat in voor Zijn eer en Hij kan met gebruikmaking van geringe

middelen de uitkomst schenken.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft op bestuurlijke en vertegenwoordigende

posities gestalte proberen te geven aan de beginselen van Gods Woord ‘opdat God van een

iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt’.  In het vervolg treft u een

verantwoording van de werkzaamheden die door velen binnen en namens onze partij zijn verricht

in het jaar 2011.

1
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Bestuur & Organisatie

2.1 Bestuur
In de op 19 maart 2011 gehouden algemene vergadering zijn de volgende leden van het

Hoofdbestuur herkozen: ds. H. van den Belt, J.P. Tanis MBA en drs. P.A. Zevenbergen.

Het Hoofdbestuur bestaat op 31 december 2011 uit de volgende personen:

›  ds. A. van Heteren               Partijvoorzitter

›  M.F. van Leeuwen                Algemeen voorzitter

›  drs. P.A. Zevenbergen         Secretaris

›  J.P. Tanis MBA                       Penningmeester

›  mr. P.J. den Boef

›  dr. H. van den Belt

›  prof.dr.ir. A.G. Bregman

›  ds. C.A. van Dieren

›  ds. D. Heemskerk

›  mr. M.J.W. Hoek

›  ir. L. de Knegt

›  W. Kolijn

›  H. Uil

›  ds. A. Vlietstra

›  P.T. de Vries

Het Hoofdbestuur heeft in 2011 in totaal 5 keer vergaderd.  Het dagelijks bestuur heeft 6 keer

vergaderd.  In december is er de reguliere gezamenlijke vergadering geweest van het

Hoofdbestuur met de leden van de Raad van Advies.

De heer mr. C.G. van der Staaij is als adviseur bij de vergaderingen van het Hoofdbestuur

aanwezig.  Verder worden bestuursvergaderingen bijgewoond door mr. V.A. Smit (algemeen

secretaris).

Vanaf eind maart vervult de heer M.F. van Leeuwen als opvolger van de heer W. Kolijn de functie

van algemeen voorzitter.  Op 8 april 2011 is door het Hoofdbestuur bijzondere aandacht

geschonken aan de overdracht van deze functie door te vergaderen in Zierikzee, in die stad en

omgeving met echtgenotes een en ander te bezichtigen en de dag te besluiten met een

gezamenlijke maaltijd.  Ook in het licht van de onderlinge contacten en de ontmoeting in een

informele en ontspannen sfeer buiten de hectiek van de vergaderingen om was het een

waardevolle dag.  In het vervolg zal jaarlijks zo'n dag worden georganiseerd voor de leden van het

Hoofdbestuur en de adviseurs met hun echtgenotes.

In verband met de interne en volgend jaar ook externe verhuizing is opnieuw een deel van het

archief van de SGP in bewaring gegeven bij het Nationaal Archief.  Ook De Banieren zijn in

bewaring gegeven nu de kwaliteit van zeker de oude exemplaren nogal verminderde. De Banieren

zijn via de website van de SGP digitaal te raadplegen (met uitzondering van de lopende jaargang).

Door het Hoofdbestuur is een Handboek AO/IB vastgesteld.  Het concept voor het handboek is

opgesteld door Van Ree accountants.  Tevens is advies uitgebracht over mogelijke verbeteringen

in de administratieve organisatie.  Naar aanleiding van de jaarrekening over 2010 is door Van Ree

2
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accountants een accountantsverslag uitgebracht met adviezen.  De adviezen uit beide hiervoor

genoemde documenten zijn in één actielijst bijeen gebracht.  Deze actielijst wordt bewaakt in het

reguliere overleg (5 à 6 keer per jaar) van penningmeester, administrateur en algemeen secretaris.

In 2009 is (onder andere) een nieuwe ledenregistratiesysteem ingevoerd.  Na de conversie van het

oude naar het nieuwe systeem, scholing en het opdoen van ervaring daarmee, was het de

bedoeling aan de verrijking van het systeem te gaan werken.  Echter, toen viel begin 2010 het

kabinet en werd alle beschikbare capaciteit in beslag genomen door de verkiezingsactiviteiten. 

Daarom is de draad in de herfst van 2010 weer opgepakt.  Voor het ledenregistratiesysteem

(Manyware) zijn procesbeschrijvingen opgesteld.  Verder is aan alle leden en donateurs van De

Banier bij het nummer van 15 april 2011 een overzicht toegezonden met de bij ons bekende

gegevens met het verzoek die te controleren, te corrigeren en aan te vullen.  De respons is zo'n

3.000 formulieren ofwel ongeveer 10% van het totaal.  Dat schijnt een voor enquêtes nog heel

behoorlijke respons te zijn.  Voorafgaande hieraan is een proef gedaan met zo'n 200 donateurs

van het Wetenschappelijk Instituut.

Begin januari is een enquête gehouden onder de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen

over centrale facturering en decentraal ledenbeheer.  Uit die enquête is gebleken dat voor het

centraal innen van de contributie vooralsnog te weinig draagvlak bestaat, terwijl dat voor

decentraal ledenbeheer groter is.  Gelet daarop is besloten om een proefproject te starten met

decentraal ledenbeheer.  Uit een dergelijk proefproject kan blijken wat de meerwaarde is voor

zowel plaatselijke kiesverenigingen als het SGP-bureau.  De plaatselijke kiesverenigingen van

Apeldoorn, Beekbergen, Uddel, de desbetreffende gemeentelijke kiesvereniging en de provinciale

vereniging van Gelderland doen aan het proefproject mee.

2.2 Personeel
Per 1 juni 2011 is mevrouw C.W. Pors-de Visser bij de partij in dienst getreden als

secretarieel-administratief medewerkster.  Zij heeft mevrouw J. van Schaik opgevolgd die per 1

augustus 2011 de SGP heeft verlaten.

De totale personele bezetting is op 31 december 2011 als volgt:

›  mw. drs. N.M. Bakker-de Bonte    adviseur CVV (parttime)

›  W. Goudriaan                                    adviseur CVV

›  mw. C.W. de Jong                             medewerkster CVV

›  mw. C.M. Lindhout-Baak                huishoudelijk medewerkster (parttime)

›  mw. drs. S. Paul-Cammeraat         secretarieel-administratief medewerkster (oproepkracht)

›  drs. H. Pool                                        adviseur CVV

›  mw. C.W. Pors-de Visser                 secretarieel-administratief medewerkster

›  mw. J.C. van Putten-van Dieren     administratief medewerkster (parttime)

›  mr. V.A. Smit                                      algemeen secretaris

›  mw. A.C. Weerheim                         managementassistente

›  mw. M. Westerhout                         administrateur

Wetenschappelijk instituut

›  drs. J.A. Schippers                            directeur

›  drs. J.W. van Berkum                       wetenschappelijk medewerker

›  mw. G. de Jong-van Zwieten          advertentiewerver

SGP-jongeren

›  J.M. ten Hove MA                             beleidsadviseur

›  mw. G. de Jong-van Zwieten         advertentiewerver
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Er is in juni een geharmoniseerde arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld die van toepassing is

op alle medewerkers in dienst van de partij, het wetenschappelijk instituut en de SGP-jongeren.

Het managementteam bestaande uit de heren Schippers, Ten Hove en Smit vergadert elke derde

maandag van de maand, terwijl er een driewekelijks overleg is met de medewerkers van het

secretariaat en ook met die van communicatie, voorlichting en vorming.

2.3       Beleidsplan en actieplannen
In 2008 is door het Hoofdbestuur een integraal strategisch beleidsplan vastgesteld.  De daarin

vermelde richtinggevende thema's zijn in 2009 uitgewerkt in actieplannen die door het

Hoofdbestuur zijn vastgesteld.  De actieplannen kunnen worden onderscheiden in drie

hoofdthema's, nl. boodschap, kennis en organisatie.  Bij boodschap gaat het bijvoorbeeld om

communicatie, het vermijden en bestrijden van karikaturen en doelgroepenbeleid.  Kennis betreft

niet alleen scholing, maar bijvoorbeeld ook netwerken voor kennisuitwisseling.  Bij organisatie

gaat het om ledenwerving, vergroten van betrokkenheid van leden, vitalisering van

kiesverenigingen en bezinning op de partijorganisatie (introductie landelijk lidmaatschap naast

dat van een kiesvereniging bijvoorbeeld).  In verband met de vervroegde Tweede

Kamerverkiezingen in juni 2010 heeft de uitwerking van de actieplannen een half jaar stil gelegen. 

In de tweede helft van 2010 is de draad echter weer opgepakt.

Onderdeel van het thema boodschap is het formuleren van de kern daarvan in ongeveer 50

woorden.  Daarnaast is een tiental onderwerpen geformuleerd waar de SGP vóór is, te weten:

1. vóór een christelijk Nederland;

2. vóór het gezin;

3. vóór het leven;

4. vóór elkaar;

5. vóór de zondagsrust;

6. vóór de veiligheid;

7. vóór een verantwoorde vrijheid;

8. vóór een duurzame leefomgeving;

9. vóór Israël;

10. vóór een gezonde economie.

Over deze onderwerpen zijn flyers gemaakt die ook in de campagne voor de Tweede

Kamerverkiezingen zijn verspreid.  In tal van partijdocumenten is over deze onderwerpen meer

informatie te vinden.  Het is de bedoeling dat op deze manier een 'informatiepiramide' ontstaat

waardoor de boodschap van de partij beter voor het voetlicht kan worden gebracht en bestaande

documenten meer gesystematiseerd worden ontsloten.  De tien speerpunten zijn met

toelichtende tekst, literatuurverwijzingen, video's en bijbehorende folder te vinden op de website

van de SGP.

Besloten is om van een zo'n speerpunt, nl. vóór elkaar, een thema te maken waaraan in 2012 meer

dan gemiddeld aandacht zal worden besteed.  Het jaarthema 2012 is dan ook: Oog voor elkaar.  In

De Banier van 9 december 2011 is daarover tekst en uitleg gegeven.

Nadat in 2010 al was ingestemd met een advies van de Commissie (nieuwe) media, is dat eind

2011 herschreven tot een gedragscode voor de (nieuwe) media.  Over de gedragscode is

gesproken met de Raad van Advies.  De tekst zal begin 2012 worden opgenomen in het inmiddels

bekende losbladige handboek voor besturen van (kies)verenigingen en SGP-fracties.

Met drukkerij De Groot Goudriaan zijn afspraken gemaakt over een platform (via internet)

waarmee zowel het SGP-bureau als (op termijn) ook plaatselijke en provinciale (kies)verenigingen

nog nader te bepalen documenten (brieven, flyers, folders, brochures, posters, etc.) in de huisstijl
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van de SGP kunnen opmaken en laten drukken.  Dit betekent een prima stimulans om de huisstijl

meer en beter ingang te doen vinden.

Als het gaat om kennis is sprake van een continue proces dat werkende weg steeds meer vorm en

inhoud moet krijgen.  Zo zijn in het voor- en najaar van 2011 opnieuw 'kadercursusdagen'

georganiseerd.  Helaas viel het aantal deelnemers (beide keren circa 25) tegen in het licht van de

veel grotere aantallen deelnemers in het jaar daarvoor (ruim 70).  Uit een telefonische enquête is

gebleken dat het veel kleinere aantal deelnemers niet ligt aan onbekendheid.  Het lijkt erop dat de

zittende raadsleden de handen vol hebben aan hun reguliere raadswerk en daarom geen prioriteit

geven aan de bevordering van deskundigheid en vaardigheden.  Daarnaast worden ook door

gemeenten zelf cursussen gegeven.  In 2012 wordt bezien hoe het scholingsprogramma kan

worden geflexibiliseerd naar vooral tijd omdat in 2013 gebruik kan worden gemaakt van een eigen

vergader- en instructieruimte in de nieuwbouw van het SGP-bureau.

Om kennisuitwisseling te bevorderen en daarvan als partij ook meer dan voorheen gebruik te

kunnen maken, is in de eerste helft van 2011 aan alle leden en donateurs een formulier

toegezonden met daarop hun bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens met de vraag die te

controleren en aan te vullen juist ook als het gaat om deskundigheid.

Bij het onderdeel organisatie liggen de prioriteiten nogal onderscheiden, waarbij het vitaliseren

van de plaatselijke, gemeentelijke en provinciale (kies)verenigingen prioriteit heeft.  Met een fors

aantal besturen van plaatselijke kiesverenigingen is overleg gevoerd c.q. informatie gegeven over

mogelijkheden om de vitaliteit te bevorderen.  Verder is in elke Banier onder de rubriek Plaatselijk

actief een artikel opgenomen over vitalisering (en ledenwerving en -behoud).  Mede op basis van

deze artikelenreeks wordt een in het losbladige handboek op te nemen 'handleiding vitale

kiesverenigingen' voorbereid.  Er zijn verder pilots gehouden voor ledenwerving op basis waarvan

in 2012 een 'landelijke ledenwerfactie' zal worden gehouden.  Uiteraard stemt het tot

dankbaarheid dat het ledenaantal jaarlijks stijgt doch tegelijk moeten de ogen niet worden

gesloten voor het forse jaarlijkse ledenverlies.

Overigens zal in dit kader ook nadrukkelijk de vraag onder ogen moeten worden gezien, mede

gelet op subsidievoorwaarden en fiscale regels (ANBI), of de huidige manier waarop de partij is

opgebouwd nog wel adequaat is.  Niet alleen bestaat er het gevaar dat alle kiesverenigingen

'hetzelfde wiel' uitvinden, maar ook blijkt regelmatig dat kiesverenigingen om wat voor reden dan

ook de eigen interne zaken niet of onvoldoende op orde hebben waardoor (administratieve)

fouten ontstaan.  Daarnaast verliest de partij door de huidige organisatie veel leden door niet

doorgegeven verhuizingen en het opheffen van kiesverenigingen met als gevolg steeds meer

'witte vlekken'.  Een oplossing voor met name het laatste zou kunnen zijn om naast het

lidmaatschap van een plaatselijke kiesvereniging ook een direct lidmaatschap van de partij

mogelijk te maken.  Immers, verspreid wonende SGP'ers kunnen zich weliswaar aansluiten bij een

dichtstbijzijnde plaatselijke kiesvereniging, maar als dat soms (meer dan) tientallen kilometers

verder is, gebeurt dat niet.  Het Hoofdbestuur bezint zich op dit vraagstuk waarbij het natuurlijk

het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat kiesverenigingen voor wat betreft

randvoorwaardelijke zaken worden ontlast om hen zodoende des te beter in staat te stellen met

nog meer inzet vorm en inhoud te geven aan de doelstelling van de partij om Gods Woord tot

meer erkenning te brengen in het maatschappelijke leven.  Daar gaat het tenslotte om!

2.4 Nieuwbouw SGP-bureau
In de op 19 maart 2011 gehouden algemene vergadering is ingestemd met het voorstel van het

Hoofdbestuur om voor het SGP-bureau nieuwbouw te realiseren in Rotterdam-Zevenkamp.  Een

project dat in totaal uit drie kantoorunits bestaat waarvan de SGP er een heeft gekocht.

Nadat ook de andere units met enige vertraging waren verkocht c.q. verhuurd, heeft de

projectontwikkelaar de realisatie van het hele complex overgedragen aan Aannemersbedrijf
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Batenburg B.V. in Bergschenhoek.  Vervolgens zijn bouwtekeningen gemaakt, bodemonderzoek

uitgevoerd, etc., waarna de omgevingsvergunning kon worden aangevraagd.  Deze vergunning is

door de gemeente Rotterdam eind januari 2012 afgegeven. In december 2011 is de

koop-/aannemingsovereenkomst ondertekend.  De oplevering van de nieuwbouw is begin

december 2012 voorzien.

2.5 Overleg met Landelijk Bestuur van de ChristenUnie
Jaarlijks wordt overleg gevoerd met het landelijk bestuur van de ChristenUnie.  In deze

besprekingen is met name de Eerste Kamerverkiezingen aan de orde geweest.  Zo nodig hebben

de voorzitters van beide besturen tussentijds bilateraal contact.

In dit verband zij voorts nog vermeld dat een afgevaardigde van het Hoofdbestuur zo mogelijk de

algemene vergaderingen van de ChristenUnie bijwoont om mede daardoor blijk te geven van

wederzijds meeleven.  Overigens gebeurt dat op uitnodiging ook bij het CDA en de VVD.

2.6 Voorzittersoverleg politieke partijen
In het periodieke overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de

partijvoorzitters stonden voorstellen met betrekking tot een nieuwe Wet financiering politieke

partijen centraal.

2.7 Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Op 9 april 2010 is door de Hoge Raad arrest gewezen in het door de SGP en de Staat aanhangig

gemaakte cassatiegeding tegen het arrest van het Gerechtshof te Den Haag van 20 december

2007.

De Hoge Raad heeft beslist dat het VN-Vrouwenverdrag 'rechtstreekse werking' heeft.  Dat

betekent dat burgers, dus ook de eisende partijen, zich op de regels van dat verdrag kunnen

beroepen.  Dat verdrag verplicht de Staat er effectief voor te zorgen dat vrouwen volwaardig aan

politieke partijen kunnen deelnemen.  De Staat moet er dan ook voor zorgen dat vrouwen zich via

politieke partijen kandidaat kunnen stellen op kieslijsten.  De Staat heeft daarbij in beginsel geen

ruimte voor een eigen belangenafweging.  Dit wordt niet anders doordat de SGP haar standpunt

baseert op haar godsdienstige overtuiging.  Het grondrecht van vrijheid van godsdienst geeft de

partij weliswaar het recht haar standpunt uit te dragen, maar in een democratische rechtsstaat

mag aan politieke beginselen en programma's slechts praktische uitvoering worden gegeven

binnen de grenzen die wetten en verdragen daaraan stellen, ook als die beginselen godsdienstig

of levensbeschouwelijk van aard zijn.  Het actief en passief kiesrecht zijn essentieel voor het

democratische gehalte van de vertegenwoordigende organen.  Daarom is het volgens de Hoge

Raad onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van kandidatenlijsten in

strijd handelt met het grondrecht dat de kiesrechten van alle burgers waarborgt.  Dat geldt ook als

dit berust op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.  Een democratische

rechtsorde eist tolerantie ten opzichte van religieuze overtuigingen, maar dat belet niet dat de

rechter uitspreekt dat de wijze waarop de SGP bij de kandidaatstelling haar opvattingen in

praktijk brengt, niet aanvaardbaar is.

Volgens de Hoge Raad moet de Staat dan ook maatregelen nemen die er daadwerkelijk toe leiden

dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toekent.  De Staat moet een maatregel treffen die

effectief en tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van (de leden van) de SGP.

De SGP heeft begin oktober 2010 met het oog op bovenbedoeld arrest een klacht ingediend bij

het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.  De reden daarvoor is dat

het arrest van de Hoge Raad onbevredigend is nu dat in belangrijke mate afwijkt van de

benadering van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Waar de Afdeling

bestuursrechtspraak de SGP ziet als een verrijking van een pluriforme samenleving, is de Hoge

Raad van mening dat het functioneren van een partij als de SGP met haar vrouwenstandpunt
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binnen ons politiek bestel onaanvaardbaar is.

Minister Donner van BZK heeft bij brief d.d. 22 maart 2011 aan het Hoofdbestuur enkele vragen

voorgelegd.  Een vraag was of statuten, reglementen of program van beginselen in juridische zin

belemmeringen oplegt aan vrouwen die lid zijn van de partij om zich namens de partij kandidaat

te stellen.  Ook is gevraagd naar de procedures bij het vaststellen van kandidatenlijsten en de

gehanteerde selectiecriteria.  Bij brief d.d. 6 april 2011 heeft het Hoofdbestuur geantwoord dat in

de partijstatuten en het Algemeen Reglement geen onderscheid wordt gemaakt tussen

mannelijke en vrouwelijke leden.  De procedure voor kandidaatstelling en de gehanteerde criteria

zijn te vinden in het Algemeen Reglement.  Gesteld is dat elke selectieadviescommissie, zoals bij

elke partij, dient te zoeken naar leden die in staat geacht mogen worden de beginselen van de

partij uit te dragen.  Deze beginselen zoals vastgelegd in het Program van Beginselen vormen het

hart van de partij.  Vanuit deze beginselen bedrijven SGP'ers al decennia politiek.  Het zogeheten

“vrouwenstandpunt” van de SGP is een onderdeel van een meeromvattende visie op Bijbels

genormeerde politiek waaruit de SGP opereert.  Van elke kandidaat wordt verwacht dat deze in

staat is vanuit deze meeromvattende visie op Bijbels genormeerde politiek actief te zijn.  Het is

aan de verschillende selectieadviescommissies hierover een gemotiveerd advies uit te brengen. 

Tot slot heeft het Hoofdbestuur nog opgemerkt dat de klacht bij het EHRM is ingediend omdat de

SGP zich niet kan verenigen met de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 9 april 2010.  De volle

breedte van de achterban van de SGP acht zich door deze uitspraak diep geraakt en aangetast in

de grondwettelijk beschermde vrijheden, zoals godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en

de vrijheid een politieke vereniging op te richten en haar beginselen uit te dragen in

vertegenwoordigende organen.

Gelet op dit antwoord heeft minister Donner de Tweede Kamer op 8 april 2011 laten weten dat met

bovenvermeld antwoord op dat moment kon worden volstaan en hij zich zal beraden op de

noodzaak en de wenselijkheid van eventuele wettelijke maatregelen nadat het EHRM uitspraak

heeft gedaan.

Over bovenbedoelde brieven is op 7 juni 2011 door de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd.  Er

zijn moties ingediend die de minister opriepen om nu al effectieve maatregelen tegen de SGP te

nemen.  Deze moties zijn verworpen omdat de meeste Kamerfracties het van zorgvuldigheid

vinden getuigen om de uitspraak van het EHRM af te wachten.

Als advocaten namens de SGP treden op prof.mr. G.J. van Hoof (hoogleraar internationaal recht en

rechten van de mens aan de Universiteit te Utrecht), mr. J.P. Heering (BarentsKrans advocaten

notarissen N.V. te Den Haag) en mr.drs. S.O. Voogt (Moree & Gelderblom advocaten te

Rotterdam).

2.8       Europees Parlement
Sinds de verkiezingen van 2009 is de SGP zelfstandig verder gegaan in Europa.  De Eurofractie

SGP heeft nu één Europarlementariër, drs. B. Belder.  Hij kreeg in 2011 ondersteuning van een

vijftal medewerkers, zodat een groot deel van de beleidsterreinen is afgedekt.

De volgende medewerkers waren in 2011 in dienst:

›  drs. D.J. Diepenbroek (parttime)

(Constitutionele Zaken, Israël)

›  mw. K.C. van Dijk

(Landbouw, Visserij en Regionale ontwikkeling)

›  mw. drs. E. van Doorn

(Internationale Handel, Industrie, Onderzoek en Energie, Ontwikkelingssamenwerking)

›  drs. W.T. van Luik

(Buitenlandse Zaken, Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid)

›  drs. F.I. van der Maas

(Begroting, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Cultuur)
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De SGP heeft zich in het Europees Parlement (EP) aangesloten bij de politieke fractie Europa van

Vrijheid en Democratie (EVD), een kleine en onafhankelijke fractie waar de SGP haar standpunten

en beginselen in alle vrijheid kan en mag uitdragen.  De Eurofractie heeft geen kantoor meer in

Rotterdam, wat betekent dat de medewerkers en de heer Belder afwisselend vanuit huis en vanuit

de kantoren in Brussel en Straatsburg werken.

Drs. B. Belder is als Europarlementariër lid van de commissie Buitenlandse Zaken en

plaatsvervangend lid van de Begrotingscommissie.  In het eerste deel van het jaar was hij ook

plaatsvervangend lid van de commissie Internationale Handel.  Daarnaast is hij voorzitter van de

delegatie voor de betrekkingen met Israël en lid c.q. plaatsvervangend lid van de Iran-delegatie en

de USA-delegatie.  Belder heeft in 2010 namens de commissie Buitenlandse Zaken een rapport

mogen schrijven over de betrekkingen tussen de EU en Iran, een rapport wat in maart 2011 is

goedgekeurd door het EP.

Voor nadere informatie over de contactgegevens van de fractie, het werk van de fractie en de

onderwerpen waarmee zij zich in het Europees Parlement bezig houdt, wordt verwezen naar de

website:http://eurofractie.sgp.nl.

2.9 Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
Aan de formele relatie tussen het NIMD en de SGP is in 2011 een einde gekomen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de nieuwe subsidieperiode uitdrukkelijk de eis

gesteld dat de organisatie niet institutioneel verbonden mag zijn met Nederlandse politieke

partijen en dat geen gedetacheerde partijfunctionarissen deel uit mogen maken van de staf.

In het licht van het voorgaande heeft drs. H.J. van Schothorst zijn werkzaamheden als

partijcoördinator voor de SGP in dienst van het NIMD moeten beëindigen.  Hetzelfde geldt ook

voor dr. C.S.L. Janse als bestuurslid van het NIMD terwijl de huidige leden van de Raad van

Toezicht (drs. G. Nieuwenhuis en mr. P.J. den Boef) nog maar moeten afwachten of zij benoemd

worden in de nieuwe Raad van Advies van het NIMD.

Ook via dit jaarverslag zeggen wij de partijcoördinator, het bestuurslid en de (plv.) leden van de

Raad van Toezicht hartelijk dank voor hun in dit verband verrichtte werkzaamheden in de

afgelopen jaren.
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Activiteiten

3.1 Ledenwerving
Een van de onderwerpen die van de plaatselijke kiesverenigingen veel meer aandacht nodig heeft,

is ledenwerving.  Het is in een behoorlijk aantal gevallen duidelijk dat een aanzienlijke ledengroei

tot de mogelijkheden moet behoren gelet op bijvoorbeeld de omvang van de kerkelijke achterban

ter plaatse.

Hiervoor geldt dus in het bijzonder dat stilstand veelal letterlijk achteruitgang betekent. 

Lidmaatschap zorgt voor betrokkenheid en bovendien zijn leden van belang voor het vervullen

van bestuursfuncties en volksvertegenwoordigende ambten.  Twee van de door het Hoofdbestuur

vastgestelde actieplannen gaan dan ook over het werven van nieuwe leden en het behouden en

vergroten van de betrokkenheid van bestaande leden.  De inhoud van de in het voorjaar van 2010

aan de besturen van plaatselijke kiesverenigingen toegezonden 'gereedschapskist' met daarin

onder meer een draaiboek, een folder voor ledenwerving, etc. heeft als aanvulling een plaats

gekregen in het losbladige handboek voor kiesverenigingen en politieke fracties.  Verder is een

'landelijke ledenwerfcampagne' voorbereid die met de partijdag in 2012 van start zal gaan.  In

verband met de huidige partijstructuur kan de partij niet zelf leden werven.  Ledenwerving is

daarom een zaak van voortdurende en gerichte acties van plaatselijke kiesverenigingen; daar

immers ligt de 'sleutel voor succes'.  Uiteraard mag verwacht worden dat die

verantwoordelijkheid ook gevoeld en genomen wordt.  In De Banier is ruimschoots aandacht

gegeven aan (de noodzaak van) ledenwerving.

3.2 Overleg provinciale propagandacoördinatoren
Door elke provinciale vereniging is (al dan niet uit het midden van het desbetreffende bestuur)

een 'coördinator' benoemd met als taak jaarlijks contact te hebben met alle plaatselijke

kiesverenigingen over het reilen en zeilen in die kiesvereniging ((telefonische) visitatie).  Deze

coördinator is desgevraagd ook behulpzaam bij het proces van vitalisering.  Daarnaast moet hij

ook verkeerde ontwikkelingen signaleren en zo nodig en mogelijk proactief de kiesverenigingen

enthousiasmeren.  Inmiddels lijkt het erop dat alle provinciale verenigingen wel op een of andere

manier aan bovenbedoelde doelstelling gestalte aan het geven zijn.  Een intensivering daarvan

lijkt evenwel nodig te zijn.  In 2011 zijn daarover afspraken gemaakt die er in het kort op neer

komen dat het SGP-bureau samen met de Provinciale Verenigingen onderzoekt welke taken zij op

zich kunnen nemen om de vitaliteit van alle SGP-kiesverenigingen te bewerkstelligen.  In 2012

wordt hier een vervolg aan gegeven.

Bedoelde coördinatoren komen zo'n twee keer per jaar in overleg bijeen met medewerkers van de

partij en onder leiding van de algemeen voorzitter.

3.3 Statuten plaatselijke en provinciale (kies)verenigingen
Een aantal plaatselijke kiesverenigingen heeft de statuten nog niet aangepast aan de wijziging

van de partijstatuten waartoe is besloten in de op 24 juni 2006 gehouden algemene vergadering. 

Of misschien zijn de statuten wel aangepast, maar zijn die (ten onrechte) niet ter goedkeuring aan

het Hoofdbestuur voorgelegd.

Er zijn modelstatuten vastgesteld voor provinciale verenigingen.  De modelstatuten bevatten

bepalingen over onderwerpen die op het niveau van de provinciale vereniging moeten of kunnen

worden geregeld.  De opzet van dit model sluit aan bij de structuur van de partijstatuten en bij het

model van de statuten voor plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen.  Met deze

modelstatuten voor provinciale verenigingen is de "keten" gesloten met op elkaar afgestemde en

3
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geharmoniseerde modellen.  Zoals eerder reeds is gebeurd met de modelstatuten voor

plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen zullen ook de modelstatuten voor provinciale

verenigingen met een eerstvolgende aanvulling worden opgenomen in het losbladig handboek.

3.4 De Banier
De Banier biedt elke veertien dagen, behalve dan in recesperiodes, de gelegenheid om kennis te

nemen van het werk van de SGP en van SGP'ers.  Zo kan van dichtbij worden gevolgd wat er in en

om de partij en in de samenleving speelt.

Gepoogd wordt om meer interviews te plaatsen en er is ook een rubriek gestart naar aanleiding

van het regeerakkoord waarin op de beleidsvoornemens van het kabinet wordt ingegaan.  Daarin

wordt vaak een relatie gelegd met het programma (van werkbezoeken) van de Tweede

Kamerfractie.  Dat programma is gebaseerd op de tien speerpunten van de SGP.  Tot slot is het de

bedoeling dat naast lokale bestuurders ook waterschapsbestuurders regelmatig aan bod komen.

In het afgelopen jaar is De Banier 22 keer verschenen waarvan 4 keer in een oplage voor alle

leden en donateurs van de partij.

Het aantal betalende abonnees per 31 december 2011 op De Banier is 7004.  Enkele abonnees

maken gebruik van de mogelijkheid om een ingesproken versie van De Banier te ontvangen.

De Banier vanaf 1945 is digitaal raadpleegbaar (met uitzondering van de lopende jaargangen) via

de website van de SGP.  Medio 2013 zal dat ook het geval zijn voor de jaargangen 1921 tot en met

1942.

De redactie van De Banier bestaat per 31 december 2011 uit de heren:

›  M.F. van Leeuwen (hoofdredacteur)

›  mr. V.A. Smit (eindredacteur)

›  drs. M. de Bruyne

›  ds. A. van Heteren

De redactie heeft in 2011 een keer vergaderd.

Door de redactie van De Banier is geconstateerd dat de behoefte aan actueel politiek nieuws in

tegenstelling tot vroeger jaren vooral wordt bevredigd via (nieuwe) media.  Die functie vervult De

Banier eigenlijk nog nauwelijks.  Daarom is besloten om opnieuw onderzoek te doen naar de

mogelijkheden om De Banier standaard te gaan verspreiden onder alle leden van de partij, zij het

dan in een lagere frequentie.  De gedachte is dat daarmee de betrokkenheid van meer mensen bij

de partij kan worden vergroot.  Uiteraard zal dan ook de 'redactieformule' daaraan moeten

worden aangepast.  In 2012 zal duidelijk moeten worden wat de mogelijkheden precies zijn.

3.5 Verkiezingen
3.5.1 Verkiezing Provinciale Staten
De Provinciale Statenverkiezingen hebben in 2011 niet veel aandacht meer gevraagd.  Voor de

kandidaatstelling zijn de zogenoemde H3-1/H3-2-formulieren afgegeven, doch de overige

werkzaam-heden (opstellen raamwerkverkiezingsprogramma en draaiboek) zijn reeds in 2010

gedaan.  In De Banier zijn in de aanloop naar de verkiezingen interviews met de SGP-Statenleden

geplaatst en was er na de verkiezingen ook aandacht voor de vertrekkende Statenleden.

3.5.2. Eerste Kamerverkiezingen
De selectieadviescommissie voor deze verkiezingen heeft haar werkzaamheden begin 2011

afgerond.  De kandidatenlijst is vervolgens door het Hoofdbestuur vastgesteld overeenkomstig

het advies van bedoelde commissie.  Er is intensief bestuurlijk overleg gevoerd met vooral de

ChristenUnie over de mogelijkheden om de verkiezingsuitslag te optimaliseren.  Helaas verloor de
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SGP een Kamerzetel.

Er is een afscheidsreceptie georganiseerd voor de heer G. van den Berg op 8 juni 2011 in het

gebouw van de Eerste Kamer.

3.5.3 Permanente campagne
In het licht van de 'permanente campagne' worden regelmatig advertorials geplaatst in het

Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad.  Ook zijn in 2011 bovendien advertenties

geplaatst in de Waarheidsvriend, Israëlaktueel, Scherp, CV Koers, Aan de hand, Agrarisch

Dagblad, Friesch Dagblad en diverse kerkelijke bladen in het noorden.

Er is in concept een folder gereed over het stemmen in het buitenland.  Bij elke verkiezing

opnieuw blijkt het mobiliseren van buitenlandse stemmers door tijdgebrek in het gedrang te

komen.  Om die reden is gekozen voor een uit te brengen folder waarin de registratieprocedure -

die los van verkiezingen kan worden gevolgd - uiteen wordt gezet.  De folder kan via

zendingsbureaus, predikanten in het buitenland, etc. onder de aandacht van de doelgroep

worden gebracht.  Bij verkiezingen kan dan simpelweg naar de folder worden gewezen (en kan die

met des te meer inzet onder de aandacht van buitenlandse stemmers worden gebracht), doch het

belangrijkste "denkwerk" is dan echter reeds gedaan.  In verband met een voorstel tot wijziging

van de Kieswet over dit onderwerp is het drukken van de folder uitgesteld.

3.6 Vormingsactiviteiten
In het voor- en najaar van 2011 zijn opnieuw 'kadercursusdagen' georganiseerd.  Helaas viel het

aantal deelnemers (beide keren circa 25) tegen in het licht van de veel grotere aantallen

deelnemers in het jaar daarvoor (ruim 70).  Helaas kon daarom een aantal cursussen zoals

vermeld in de eind december 2010 verschenen Studiegids 2011-2013 niet worden gegeven.  De

studiegids onderscheidt een viertal modulen, te weten Debat & Vaardigheden, Communicatie &

SGP-gedachtegoed, Fractie & Politiek en Besturen & Vergaderen.  Elke module bestaat uit een

aantal cursussen.  De in het verleden vooral op politici gerichte cursussen zijn nu nadrukkelijk

verbreed tot ook de doelgroep besturen van plaatselijke, gemeentelijke en provinciale

(kies)verenigingen.  Ook 'gewone' leden van de partij mogen cursussen volgen.  Verder kunnen

sommige cursussen ook 'op locatie' worden verzorgd.  Met name was er vraag naar de cursus

Vitalisering kiesvereniging.  In de periode september tot december 2011 hebben zes besturen van

plaatselijke kiesverenigingen hiervan gebruik gemaakt.

3.7 Burgemeesters, Wethouders, Statenleden, Gedeputeerde en Waterschapsbestuurders
Om het contact tussen burgemeesters en Hoofdbestuur te bevorderen, wil het Hoofdbestuur

jaarlijks bij een van de burgemeesters die lid zijn van de SGP een soort werkbezoek afleggen. 

Ook is het de bedoeling dat een keer te doen bij onze Gedeputeerde in Zeeland, de heer G.R.J. van

Heukelom.

Op 28 oktober 2011 heeft het Hoofdbestuur burgemeester K.J.G. Kats van Zuidplas bezocht.  Bij

die gelegenheid is een bedrijfsbezoek afgelegd bij Nedco in Nieuwerkerk aan den IJssel.  Het

bijzondere van dit bedrijf is dat het een groot aantal werknemers met een handicap in dienst

heeft.  De ideeën over 'werken naar vermogen' worden hier al lang in praktijk gebracht.

Voor wat betreft de benoeming van burgemeesters was 2011 voor de SGP een bijzonder jaar.

De heer H.A. Lambooij werd benoemd tot burgemeester van Putten en de heer J.J. Luteijn tot

burgemeester van Cromstrijen.  De heer drs. J. van Belzen werd herbenoemd tot burgemeester van

Barendrecht.  Er wordt aan gewerkt om de begeleiding van burgemeesterskandidaten en van

leden van vertrouwenscommissies te verbeteren.
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Het wethoudersoverleg kwam twee keer bij elkaar, te weten in het voorjaar (Werkendam/Aalburg)

en in het najaar (Alblasserdam/Liesveld/Nieuw-Lekkerland).  Er is een nieuw adresboek gemaakt

van en voor zittende wethouders.  De lijst met geïnteresseerde wethouders van buiten de

gemeente wordt geactualiseerd.

Ook het Statenledenoverleg is twee keer bijeen geweest.  In het voorjaar stond de bespreking van

politieke onderwerpen centraal terwijl het in het najaar met 'gastheer' Zeeland vooral om de

onderlinge ontmoeting ging.  Van waterschapsbestuurders is regelmatig een artikel geplaatst in

De Banier.

3.8 Straatsburg
In mei 2011 is opnieuw een excursie naar Straatsburg georganiseerd.  Kern van de excursie is een

bezoek aan het Europees Parlement en ontmoetingen met lid en medewerkers van onze

Eurofractie.  Daarnaast maakt een bezoek aan de stad Straatsburg deel uit van de excursie.  Dit

keer is de excursie niet beperkt tot SGP-politici, maar hebben alle leden van de SGP zich daarvoor

kunnen inschrijven.  De groep bestond uit 31 personen.  Er is een aanvraag ingediend bij het

Europees Parlement om ook in 2012 een excursie te kunnen organiseren.

3.9 Raadsledencongres
Op vrijdagmiddag en -avond 17 juni 2011 is een SGP-congres georganiseerd over de

decentralisatie van de jeugdzorg.  Hoofdsprekers waren mevrouw mr. N.P.M. Jonkers (ambtenaar

van het ministerie van VWS), G.R.J. van Heukelom (gedeputeerde van Zeeland) en mr. C.G. van der

Staaij (voorzitter Tweede Kamerfractie van de SGP).  Deelsessies werden geleid door: mevr. A.M.

van der Maas - van der Pijl (Agathos thuiszorg, rayonmanager Zeeland) over "Als de veiligheid van

een kind u raakt", dr. S.D. Post, SDP |Advies over "Drempels slechten; zorgmijding in de

gereformeerde gezindte", dhr. H. Akkerman (wethouder Giessenlanden) over "Centrum Jeugd en

Gezin; de centrale plek na de decentralisatie" en dhr. B. Nitrauw (directeur SGJ, Christelijke

Jeugdzorg) over "Christelijke jeugdzorg en de decentralisatieplannen van het kabinet Rutte".

Doel van het congres was om raadsleden, wethouders, burgemeesters en Statenleden van de SGP

vroegtijdig op de hoogte te brengen van de plannen van het kabinet om de jeugdzorg van

provincies naar gemeenten te decentraliseren.  Omdat dit een lang traject betreft met betrekking

tot een voor de SGP aangelegen thema, is aan het congres een vervolg gegeven in de vorm van

handreikingen voor raadsleden en/of wethouders die op lokaal niveau bij dit onderwerp gebruikt

kunnen worden.  Hiervoor is ook een Werkgroep Jeugdzorg gevormd van SGP-politici en andere

deskundigen.  Het eerste wat de werkgroep heeft gedaan is de publicatie van alle referaten en

deelsessiebijdragen in een congresbundel.  Deze eerste notitie is 1 oktober verschenen (brieven

d.d. 29/30 september, kenmerk P110929.176 resp. P110930.177).  Belangrijk hierin is de

voorbeeldbijdrage die tijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad in het najaar

2011 al dan niet gewijzigd kon worden overgenomen door SGP-fracties.  De Werkgroep Jeugdzorg

zal weer bij elkaar komen als er belangrijke ontwikkelingen zijn in de decentralisatie.

3.10 Website
De in opdracht van de SGP ontwikkelde template van de website voor plaatselijke, gemeentelijke

en provinciale (kies)verenigingen voorziet in een behoefte.  Inmiddels zijn er 65 gebruikers

(inclusief Eurofractie).  De vormgeving van de template komt overeen met de landelijke website,

waardoor de herkenbaarheid fors is toegenomen.  Uiteraard is het nu wel zaak dat dat ook zo

wordt gehouden!

De website is beveiligd met een SSL certificaat.  Voor het beveiligen van websites en transacties

op internet is het Secure Sockets Layer protocol de standaard.  Dit SSL protocol maakt gebruik

van certificaten om de verstuurde data te beveiligen en de identiteit van de eigenaar van het

certificaat te garanderen.  Door het gebruik van een SSL Certificaat op een website kan een

bezoeker er zeker van zijn dat zijn gegevens veilig worden verzonden en kan hij eenvoudig de
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eigenaar van de website controleren.  Het gaat dus om beveiliging van dataverkeer, bijvoorbeeld

bestellingen, aanmeldingen, etc.

Mede door de in snel tempo voortschrijdende techniek is onze huidige website inmiddels al weer

gedateerd.  In verband daarmee en met het oog op de D.V. in 2015 te houden Tweede

Kamerverkiezingen en de in 2014 te houden gemeenteraadsverkiezingen is het een punt van

overweging om ervoor te zorgen dat vlak voor die verkiezingen een nieuwe website online kan

gaan.  Zeker in verkiezingstijd is de attentiewaarde van een website erg belangrijk.  Naar

verwachting zal de ontwikkeling van een nieuwe website met templates voor plaatselijke

kiesverenigingen in 2012 worden gestart.

Er is gestart met het verzenden van digitale nieuwsbrieven.  Een voor plaatselijke

kiesverenigingen en een voor leden van de partij en andere belangstellenden die zich daarvoor

hebben aangemeld.

De nog aanwezige papieren dossiers over politieke thema's zijn beoordeeld op relevantie. 

Hetgeen van blijvende waarde is, wordt gedigitaliseerd en gearchiveerd.

3.11 Beurzen
Ook in 2011 was de SGP met een stand present op de 50-Plusbeurs om de ouderen die de beurs

bezoeken informatie te geven over de partij.  Het belangrijkste wat bereikt wordt op de

50-Plusbeurs is dat mensen een beter beeld krijgen van de partij.  Er waren dit keer maar weinig

politieke partijen present waardoor de waarde van de presentie van de SGP des te groter was. 

Verder was de SGP present bij de Familiebeurs Wegwijs in Utrecht.  De spreiding van de beurs

over twee weken en de thematisch opzet leidden tot minder bezoekers dan voorgaande keren.

Ook was de SGP present bij de Nederland Zingtdag in de Jaarbeurs te Utrecht en de Christenen

voor Israëldag.
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Guido de Brès-Stichting

4.1 Inleiding
De Guido de Brès-Stichting is opgericht op 21 maart 1974 en statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.

De Stichting is aangewezen als het Wetenschappelijk Instituut voor de Staatkundig

Gereformeerde Partij (SGP). Het instituut functioneert op een steenworp afstand van de politiek,

staat zo buiten de directe politieke hectiek. Dat geeft rust en ruimte om zelfstandig politieke en

maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken ten dienste van de SGP. Het doel is kennis en

inzicht te verwerven met het oog op de voortdurende ontwikkeling van een

staatkundig-gereformeerde visie op alle relevante beleidsterreinen. De resultaten van het

onderzoek communiceert het instituut met politici, partijleden, SGP-stemmers en extern publiek.

In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op de werkzaamheden die het afgelopen jaar door het

Wetenschappelijk Instituut zijn verricht. Hiermee willen bestuur en directeur van de Guido de

Brès-Stichting verantwoording afleggen over de activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut in

2011 aan de donateurs van de Stichting, aan de leden en aan het hoofdbestuur van de SGP.

4.2 Bestuur en personeel
In het verslagjaar telde het bestuur van de Guido de Brès-Stichting negen leden. Bestuurslid De

Vries is in de bestuursvergadering van november met ingang van 1 januari 2012 herbenoemd voor

een periode van vier jaren. De samenstelling van het bestuur luidde per 31 december 2011 als

volgt [tussen haakjes staat evt. de bestuursfunctie en het jaar van aftreden]:

›   Dr. W. Fieret, Woudenberg, [voorzitter, 2014], 61 jaar, lector identiteitsvraagstukken aan het

Hoornbeeckcollege voor MBO te Amersfoort;

›   Dr. ir. J.S. van den Brink, Meteren, [secretaris, 2013], 43 jaar, Principal Scientist bij Philips

Healthcare te Best en raadslid van de gemeente Geldermalsen;

›   Drs. P.C. den Uil, Oud-Alblas, [penningmeester, 2015], 57 jaar, zelfstandig adviseur en musicus;

›   Mr. A. Klaassen,  Barneveld [algemeen adjunct, 2015], 33 jaar, specialist in arbeidsrecht bij

Bouwman en Van Dommelen Advocaten te Veenendaal;

›   Dr. H. van den Belt, Woudenberg, [2015], 40 jaar, hervormd predikant, bijzonder universitair

docent gereformeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, lid van het hoofdbestuur

van de SGP;

›   Dr. A. Goudriaan, Ridderkerk [2014], 42 jaar, universitair docent patristiek en vroegmoderne

theologiegeschiedenis aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit

Amsterdam;

›   Mr. C.G. van der Staaij, Benthuizen [2014], 43 jaar, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal;

›   Mevr. dr. M. Verduijn, Alphen aan den Rijn [2014], 32 jaar, beleidsadviseur voor het Consortium

Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

›   Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal [2016], 52 jaar, onderzoeker globale milieuvraagstukken en

buitengewoon hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen Universiteit en Research

Centrum.

Het bestuur vergaderde in 2011 vijf keer: op 10 februari, 5 april, 15 juni, 8 september en 24

november. Verder is op 19 mei de jaarlijkse contactdag van bestuur en personeel gehouden.

Op 25 maart heeft het bestuur zijn voorzitter dr. W. Fieret een receptie aangeboden in verband

met zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van de Stichting.

4
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Op 15 september hield bestuurslid prof. dr. ir. W. de Vries zijn inaugurele rede Nitrogen and

Ecosystem Services:ChaNgES and ChalleNgES, in verband met de aanvaarding van zijn ambt als

bijzonder hoogleraar aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Per 1 januari 2011 had het Wetenschappelijk Instituut een volledige bezetting. De functie van

directeur (1,0 fte) wordt vervuld door drs. J.A. Schippers. Verder is drs. J.W. van Berkum LLB als

wetenschappelijk medewerker (1,0 fte) verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut. Op 1

augustus 2011 was hij 12 1/2 jaar in dienst van de Stichting.

De advertentiewerving, met name voor het tijdschrift Zicht, werd in 2011 verzorgd door mw. G. de

Jong-van Zwieten op basis van een afroepcontract. Donateurwerver dhr. A. Westerhout is als

vrijwilliger sinds oktober 2011 actief om het aantal donateurs van de Stichting te vergroten. In de

maanden juli en augustus is de heer L.J.J. van Kruiningen MSc LLB als vakantiekracht werkzaam

geweest voor de Stichting. Voor administratieve ondersteuning van het Wetenschappelijk

Instituut is in 2011 gebruik gemaakt van de diensten van personeel dat in dienst is van de partij,

met name mevrouw M. Westerhout voor de financiële administratie, mevrouw J. van Schaik (tot 30

juni) en mevrouw C.W. Pors-de Visser (vanaf 1 juni) voor de secretariële ondersteuning,

donateurs- en abonnementenadministratie.

4.3 Publicaties
In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende projecten die hebben geleid of nog zullen leiden tot

een publicatie.

›  Commentaar nr. 42 – Overbelaste gezinnen

L.J.J. van Kruiningen MSc LLB, Overbelaste gezinnen. Pleidooi voor een rechtvaardiger

inkomstenbelasting, Gouda 2011, 75 pag., ISBN 978-90-78323-00-6.

De Nederlandse overheid belast gelijke inkomens ongelijk. Dat komt doordat zij focust op de

draagkracht van het individu. De draagkracht van het gezin taakt steeds meer buiten beeld.

Daardoor moeten gezinnen met één inkomen vaak meer belasting afdragen dan gezinnen met

twee inkomens. Ook hebben mensen met hogere inkomens ruimere mogelijkheden om de

belastingdruk te verlagen. Het effect van de progressieve belastingtarieven gaat zo verloren. De

sterkste schouders dragen vaak niet de zwaarste lasten. Het stimuleren van de

arbeidsparticipatie (vooral die van vrouwen) trekt de inkomstenbelasting voor gezinnen nog

verder uit het lood.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit deze studie van het Wetenschappelijk Instituut voor de

SGP, waarin de inkomstenbelasting van vier EU-lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk

en Zweden) vergeleken is met die van Nederland. Het blijkt dat Duitsland en Frankrijk er veel beter

in slagen rekening te houden met de draagkracht van gezinnen. In een afzonderlijk hoofdstuk

wordt ingegaan op de bijbelse uitgangspunten voor belastingheffing.

Diverse fiscaal deskundige personen hebben het WI-SGP bij deze studie geadviseerd, waaronder

mr. A. van Deelen, mr. J.H. Doeven, dr. J. Doornebal, prof. dr. E. Dijkgraaf, mr. G.W. Flier, G.J. de Jong

MSc, mr. L.J. Rijnhout en mr. F. Zwemer AA.

›  Nota Energie

De werkgroep Energie heeft vanaf de zomer verder gewerkt aan een nota over energiebeleid. De

eindigheid van voorraden fossiele brandstof en de mondiale energieschaarste roepen het

vraagstuk op van de (rechtvaardige) verdeling van de energie. In deze nota zal verder aandacht

worden gegeven aan de voorzieningszekerheid die onder druk staat als gevolg van de

doorgevoerde ‘liberalisering’ van de energiesector en bijvoorbeeld de opstelling van Rusland als

energieleverancier. In de nota zal ook ingegaan worden op de aanpak van het mondiale

klimaatprobleem en het vraagstuk van de energieveiligheid. Publicatie is voorzien rond de zomer
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van 2012.

De samenstelling van de werkgroep energie luidt als volgt: T. Brand, ing. M.M. Hofman, ir. J.

Janssen, ing. E.C. Klop, ir. A. van Maldegem, dr.ir. J. Morren, drs. J.A. Schippers (secretaris), D. van

’t Slot, prof. dr. ir. W. de Vries (voorzitter) en J. Zuijdweg. Als adviseurs treden op: C. van Belzen, T.

Biemond, dr. M. de Haas, J. van Herk, A.J. Kersten, J.J. Luteijn, drs. W.T. van Luik, ir. J. Maljaars, M.

Sinke, ir.A. van Voorden en mr. J.W. Weijers.

›  Commentaar Dierenwelzijn

In deze studie wil de SGP zichzelf een spiegel voorhouden en de vraag opwerpen of de huidige

inzet van de SGP ten aanzien van veehouderij en dierenwelzijn in lijn is met de waarde die de SGP

hecht aan het Bijbelse rentmeesterschap, als opdracht van God. In de studie zullen ethische,

biologische en economische aspecten aan de orde komen. Dit project wordt uitgevoerd in overleg

en samenwerking met de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Publicatie van dit commentaar wordt

verwacht in het voorjaar van 2012.

Drs. J.W. van Berkum en ir. J. Maljaars vormen de redactie van het op te stellen commentaar. In de

klankbordgroep hebben de volgende personen zitting: drs. M. Bossers, J.P.T. van Dam, B.

Engberts, drs. H.J. Hooglander,  drs. W.T.v an Luik, drs. H.F. Massink,  I. Vermeij, C. Vroegindeweij

en ing. B. van de Weerd.

›  Nota Israël

In toenemende mate komt de staat Israël in een internationaal geïsoleerde positie, terwijl er alle

reden is om deze democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten een steun in de rug te geven.

De manier waarop de Palestijnse Autoriteit functioneert, belemmert het vredesproces in ernstige

mate. Andersom ontmoet Israëlisch optreden vaak veel kritiek, omdat dit te bruusk en

onrechtmatig zou zijn. Meldingen van antisemitisme in Nederland nemen in aantal toe. Steeds

meer mensen tonen eenzijdige sympathie voor de Palestijnse zaak. Verder geven de

consequenties van de zgn. ‘Arabische lente’ zorgen voor de toekomst. In deze nota komen niet

alleen politieke overwegingen aan bod, maar ook historische, economische en juridische kanten

van dit langslepende conflict. Publicatie van de nota vindt plaats in mei 2012.

De samenstelling en uitgave vindt plaats in samenwerking met SGP-jongeren. De eindredactie van

deze publicatie is in handen van drs. J.W. van Berkum en H.J. Nijsink MA. Er is een klankbordgroep

gevormd die bestaat uit de heren B. Belder, C.G. van der Staaij, M. Dekker, Y. Visser, J. Rozendaal

en S. Kok.

›  Commentaar Onderwijs

In 2012 zal een studie verschijnen over thema’s die betrekking hebben op het onderwijs.

Nederland streeft ernaar een kenniseconomie te zijn, maar de kwaliteit van het basis- en

voortgezet onderwijs laat te wensen over. Biedt meer marktwerking hiervoor een uitkomst, of

verergert dat de kwaal? In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld of de gedachte van

‘passend onderwijs’ en de wijze waarop dit in praktijk wordt gebracht bijdraagt aan kwalitatief

beter onderwijs. Ten slotte komt de vrijheid van onderwijs verder in het gedrang, bijvoorbeeld

door de dreigende invoering van een acceptatieplicht van leerlingen en door vergaande

bemoeienis met de inhoud van het onderwijs. Ook wordt gemorreld aan de ruimte voor een

benoemingsbeleid van docenten dat past bij de identiteit van scholen. De aanhoudende discussie

over het onderwijsstelsel vormt voldoende aanleiding voor een hernieuwde positiebepaling in dit

complexe en belangrijke dossier. De totstandkoming van dit commentaar zal namens het

Wetenschappelijk Instituut worden gecoördineerd door drs. J.W. van Berkum.

›  Theocratiestudie

Op verzoek van het hoofdbestuur van de SGP is een raamwerk gemaakt voor een studie over de

wijze waarop bijbelse, theocratische uitgangspunten voor de staatkundig gereformeerde politiek

een praktische vertaling en betekenis krijgen binnen de kaders van de democratische rechtsstaat.
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De studie is opgebouwd uit drie onderdelen: een bijbels-theologisch, een staatsrechtelijk en een

historisch deel. In een afsluitend deel zullen aanbevelingen voor de partij worden geformuleerd.

In het eerste halfjaar van 2012 zullen twee onderdelen uit deze studie worden gepubliceerd.

Daarna zullen het bijbels-theologische deel en het afsluitende deel worden afgerond. Publicatie

van de volledige studie is voorzien in het najaar van 2012. In deze studie zal, gelet op de seculiere

samenleving waarin de SGP opereert, ook aandacht gegeven moeten worden aan een

begrijpelijke verwoording die niet tot misverstanden leidt over de intenties en doelstellingen van

politiek die gegrond is op Gods Woord. De totstandkoming van deze studie zal namens het

Wetenschappelijk Instituut worden gecoördineerd door drs. J.A. Schippers.

4.4 Guido-conferenties
In het verslagjaar zijn zes conferenties (mede) georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut.

›  Christenvervolging (20 januari 2011 te De Meern)

In samenwerking met de Tweede Kamerfractie van de SGP is een conferentie belegd ter

gelegenheid van het verschijnen van de fractienotitie ‘Vergeten mensenrecht’. Sprekers waren:

ds. J.A. van den Berg, hervormd predikant te IJsselmuiden, Arne Mulder, medewerker van Open

Doors en de heer B. Jona, vluchteling uit Irak. Verder voerde mr. C.G. van der Staaij het woord.

Aanwezig waren circa honderd bezoekers.

›  Congres ‘Vreemdeling en burger’ (28 januari 2011 te Vianen)

In samenwerking met diverse organisaties, waaronder het Reformatorisch Dagblad,

Driestar-Educatief, RMU, VGS, VSBO is een congres georganiseerd over de positie van christenen

in de samenleving. Minister J.P.H. Donner en dr. H. van den Belt voerden het woord. Daarnaast

waren er diverse workshops, waarvan drs. J.A. Schippers er één heeft verzorgd. Het congres werd

bezocht door circa 180 deelnemers.

›  Historische aspecten van theocratisch gedachtegoed (4 februari 2011 te Maarsbergen)

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP organiseerde een besloten deskundigenbijeenkomst

in het kader van een studie over de toepassing van de theocratische uitgangspunten in een

democratisch bestel. De bijeenkomst trok zo’n 35 bezoekers.

›  Uit betrouwbare bron (25 maart 2011 te Woudenberg)

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de voorzitter dr. W. Fieret als bestuurslid werd een

symposium belegd. De heer J.G.P. van Bergen, burgemeester (wnd.) van de gemeente

Woudenberg, hield een klinkende toespraak en speldde de jubilaris de versierselen op die

behoren bij de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Verder

voerden ook prof. dr. H.W. von der Dunk, emeritus-hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de

Universiteit Utrecht, en bestuurslid mr. C.G. van der Staaij het woord. Het symposium en de

aansluitende receptie werden bezocht door ruim honderd personen.

›  Debat ‘Secularisme: sterk verhaal of ijdel kabaal?’ (20 april te Gouda)

Ter gelegenheid van de verschijning van het kwartaalblad Zicht in een vernieuwde vormgeving is

een debatbijeenkomst georganiseerd over het thema Secularisme. Aan de hand van stellingen

kruisten de heren prof. dr. P.B. Cliteur (filosoof) en dr. M.J. Kater (theoloog) de degens.

Debatleider was dhr. P. Schalk, Raad van Bestuur van de RMU. Het werd een boeiende

bijeenkomst, getuige ook de betrokken wijze waarop vanuit het publiek vragen aan de debaters

werden gesteld. Ongeveer 75 personen namen deel aan deze bijeenkomst. Het debat werd live

gevolgd door zo’n 4.000 personen via de website van de Reformatorische Omroep.
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›  Conferentie ‘Europese solidariteit’ (18 november 2011 te Nieuwerkerk aan den IJssel)

In samenwerking met de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa van de SGP is een

internationale conferentie belegd over het actuele thema van de financiële en sociale

saamhorigheid in Europa. Prof. dr. E. Dijkgraaf verzorgde een referaat over de West-Europese visie

op de financiële en economische crisis, terwijl prof. dr. F. Duma (Roemenië) een Oost-Europese

visie presenteerde. In twee workshops was aandacht voor een bijbelse visie op solidariteit (door

drs. J.J. Tigchelaar VDM) en voor de problematiek van arbeidsmigratie door Oost-Europese

jongeren, die leidt tot vergrijzing daar en integratieproblematiek hier. De conferentie werd

afgesloten met een forumdebat. Er waren tien bezoekers uit diverse Oost-Europese landen en

achttien Nederlanders present, waaronder vertegenwoordigers van de stichting ‘Kom over en

help’ en van de European Christian Political Movement en de European Christian Political

Foundation.

4.5 Zicht
Zicht is het kwartaaltijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. De oplage van het

blad ligt rond de 1.250 exemplaren per editie. De opmaak en het drukwerk van Zicht worden

verzorgd door Torendruk Grafische Producties B.V. te Nijkerk.

De redactie vergaderde vier maal in het verslagjaar, te weten op 16 maart, 8 juni, 21 september en

30 november. Op 5 april werd het tweejaarlijkse gesprek met het stichtingsbestuur gevoerd.

Hiervoor waren ook de leden van het redactieberaad uitgenodigd.

Per 31 december 2011 is de (kern)redactie van Zicht als volgt samengesteld:

›  dr. K. van der Zwaag te Barneveld, voorzitter

›  drs. J.A. Schippers te Rotterdam, secretaris/eindredacteur

›  J.M. ten Hove MA te Molenaarsgraaf

›  dr. ir. H. Kievit te Barneveld

›  ir. J. Maljaars te Woerden

›  H.J. Nijsink MA te Utrecht

›  drs. J.D. Veldman te Dordrecht

›  drs. P.J. Verheij RA te Alblasserdam

De (kern)redactie wordt ondersteund door een redactieberaad, dat als volgt is samengesteld: B.

van den Belt te Vriezenveen, ing. J.J. van Burg MSc te Axel, drs. J.W. van Berkum te Gouda, mw. E.

van Doorn MA te Rotterdam, drs. A.I. Hoogeveen te Spijkenisse, prof. dr. J.J. Polder te Woudenberg

en dhr. W.J. Pijl te Den Haag.

Per 30 juni heeft de heer J. Neele te Waddinxveen het lidmaatschap van de redactie beëindigd. Hij

was maar liefst dertig jaar lid van de Zichtredactie. De huiskamer van de familie Neele was ook

jarenlang de vaste vergaderlocatie van de redactie. Op een vertrouwde, gezellige en hartelijke

wijze hebben we afscheid genomen van ons trouwe redactielid, alsook van zijn vrouw Corry die

indertijd de administratie van Zicht heeft verzorgd.

Op 11 november promoveerde redactielid ir. H. Kievit tot doctor aan de Universiteit Nyenrode te

Breukelen op het proefschrift getiteld, Social Venturing  Entrepreneurship, een plaatsbepaling.

In 2011 verschenen vier themanummers over de volgende onderwerpen:

›  Secularisme

›  Politiek en wetenschap

›  Jongeren en gezin

›  Confessionele politiek
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4.6 Communicatie
Gelet op de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te attenderen op de activiteiten van de Guido

de Brès-Stichting en de doelstellingen van de SGP, streeft het Wetenschappelijk Instituut ernaar

om zo breed mogelijk bekendheid te geven aan zijn activiteiten. Ter gelegenheid van de

verschijning van een publicatie of een editie van het blad Zicht zijn persberichten verzonden. Via

bijdragen in alle 22 edities van het partijblad De Banier is de SGP-achterban op de hoogte

gehouden. Verder heeft het Wetenschappelijk Instituut door het versturen van uitnodigingen aan

journalisten en redacties aandacht gevraagd voor de verschenen publicaties en geplande

Guido-conferenties. Daarnaast is in 2011 enkele keren een digitale nieuwsbrief, de zogeheten

E-letter, verzonden. Via de website www.wi.sgp.nl kunnen personen zich aanmelden voor

toezending van de digitale nieuwsbrief.

›  Website

Het Wetenschappelijk Instituut beheert een eigen website:www.wi.sgp.nl. Er is de nodige energie

gestoken in het actueel houden van de website, onder andere door persberichten en

opinieartikelen te plaatsen. De publicaties van het Wetenschappelijk Instituut en alle oude

jaargangen van Zicht zijn via het digitale documentatiebeheersysteem van Digibron toegankelijk

(www.digibron.nl). Digibron is ontwikkeld door de Erdee Media Groep.

›  Opiniebijdragen, lezingen en debatten

In het jaar 2011 is wederom veel aandacht besteed aan het schrijven en publiceren een kleine 20

opinieartikelen c.q. interviews, met name door de directeur en de wetenschappelijk medewerker

van de Guido de Brès-Stichting.  Verder zijn tien lezingen of debatbijdragen verzorgd, onder

andere voor kiesverenigingen van de SGP.

›  Externe contacten en netwerken

Namens het Wetenschappelijk Instituut onderhielden de directeur en de wetenschappelijk

medewerker contacten met diverse organisaties, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid, Christenen voor Israel en de Raad voor het Openbaar Bestuur.

In 2011 participeerde de Guido de Brès-Stichting in de volgende platforms en

netwerkorganisaties:

›  European Christian Political Foundation;

›   Noach Alliantie (voorheen: Christelijk Ecologisch Netwerk);

›  Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen;

›  Platform Waarden en Normen;

›  Platform Zorg voor leven;

›  Stichting Refo-500;

›  Website Protestant.nl.

›  Advisering

Voor raadsleden en statenleden van de SGP fungeert het Wetenschappelijk Instituut desgewenst -

en in overleg met de afdeling Communicatie, Voorlichting en Vorming - als adviseur bij specifieke,

principiële of beleidsmatige vraagstukken. Zo is bijvoorbeeld de SGP-fractie in de gemeenteraad

van Molenwaard geadviseerd over argumentatie m.b.t. het ambtsgebed. In oktober 2011 hebben

de directeur en de wetenschappelijk medewerker een onderdeel over politieke stromingen

verzorgd tijdens de halfjaarlijkse kadercursusdag voor SGP-raadsleden en bestuurders. Op

verzoek van het strategieberaad van de SGP heeft de directeur een notitie en raamwerk opgesteld

over het partijbrede jaarthema van de SGP in 2012. Onder de titel ‘Oog voor elkaar. Christelijke

saamhorigheid in crisistijd’ is het jaarthema in De Banier van 9 december jl. gepresenteerd.
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De directeur participeert in het Management Team van het SGP-bureau en in de

strategiecommissie die de uitvoering van het integraal strategisch beleidsplan voor de SGP

begeleidt. Daarnaast vonden afstemmingsvergaderingen plaats met besturen en personeel van de

andere geledingen binnen de SGP, waaronder de fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

›  Donateurs en abonnees

Het aantal donateurs van de Guido de Brès-Stichting is in 2011 met 8 personen toegenomen tot

289 (plus 3%). Het aantal losse abonnementen (358) op het kwartaalblad Zicht vertoont

daarentegen een significante daling van 73 (minus 17%) ten opzichte van het vorig jaar. In het

najaar van 2011 is een donateur- en abonneewerver aangetrokken om een stijging van het aantal

donateurs en abonnees te realiseren. Gelet op het feit dat de SGP zo’n 28.000 leden telt, is een

ruim potentieel beschikbaar voor ondersteuners van de Guido de Brès-Stichting. Uiteraard zijn

ook personen die geen lid zijn van de SGP van harte welkom als donateur.

4.7 Tot slot
In het jaar 2011 vonden twee verkiezingen plaats: voor de leden van de Provinciale Staten en voor

de leden van de Eerste Kamer, waar de SGP nu alleen door senator mr. G. Holdijk

vertegenwoordigd wordt. Terwijl we helaas moeten constateren dat de basis van het christelijke

leven en denken meer en meer wordt aangetast, mogen we met verwondering vaststellen dat de

huidige politiek constellatie tot bijzondere momenten van inbreng door de SGP leidt. De

eigenheid van staatkundig-gereformeerde noties leidt dan wel eens tot onverwachte

standpunten. Juist in deze omstandigheden draagt een actief Wetenschappelijk Instituut bij aan

de uitleg van de positionering van onze partij.

De Guido de Brès-Stichting biedt de resultaten van bezinning voor gebruik binnen de partij en

haar achterban. Mogelijk belangrijker in deze tijd is openheid naar en debat met

andersdenkenden. Het goed bezochte debat over secularisme was daarvan een goede proeve.

Het bestuur is zich bewust van de afhankelijkheid van Gods zegen op het werk van het WI. Daarbij

komt voor ons de roeping om in deze afhankelijkheid onze krachten te geven voor het tot

meerdere erkenning brengen van Gods Woord onder ons volk. Het bestuur hoopt dat de studies

en conferenties van het Wetenschappelijk Instituut daar een bijdrage aan mogen leveren. Dit werk

is middellijk mogelijk gemaakt door de subsidie, bijdragen, donaties en giften van de

Nederlandse overheid, hoofdbestuur en leden van de SGP en – uiteraard - de donateurs van de

Guido de Brès-Stichting. Deze steun stelt het bestuur van de stichting zeer op prijs.

Ons gebed is dat God de Heere de werkzaamheden van onze Stichting met Zijn zegen wil

bekronen.

Het bovenstaande verslag is een ingekorte versie. Het volledige jaarverslag van de Guido de

Brès-Stichting is op te vragen via het secretariaat, telefoon 0182-696902 of wi@sgp.nl.
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SGP-jongeren

5.1 Inleiding
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2011. Ieder individueel bestuurslid (incl.

beleidsadviseur) heeft zijn/haar bijdrage aan dit jaarverslag geleverd.

5.2 Bestuur
Op de jaarvergadering die gehouden werd op vrijdag 25 maart 2011 in Amersfoort werden tot

nieuwe bestuursleden gekozen: Albert van Elp (Activiteiten), Korstiaan van Vliet (Communicatie),

Leendert van Beek (In Contact), Lambert Horst (Verenigingen) en Martin de Jong (Onderwijs). De

aftredende bestuursleden Gerrianne Verheij (Penningmeester), Tineke Morren (Voorzitter

organisatie) en Peter Kranendonk (Sociaal-Economische Zaken) werden allen herkozen. In

verband met het vertrek van de voorzitters organisatie en politiek werden in hun plaats

respectievelijk de bestuursleden Tineke Morren en Wouter van den Berg benoemd. Zij traden

hiermee toe tot het Dagelijks Bestuur.

We namen afscheid van de bestuursleden Leo Heuvelman (voorzitter organisatie), Geert

Schipaanboord (voorzitter politiek) en Johan Bulsink (Communicatie).

In de loop van 2011 hebben de bestuursleden Peter Kranendonk (Sociaal-Economische Zaken) en

Anthony van der Wulp (Internationaal) tussentijds afscheid genomen. De taken van Peter zijn

overgenomen door Jan Brand. De leiding van de commissie Internationaal is nu tijdelijk in handen

van Geert Kraaijeveld.

Beleidsadviseur Dirk-Jan Nijsink nam na vier jaar afscheid als beleidsadviseur. Hij heeft een

benoeming aanvaard als jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG)

in Woerden. Freek Houweling nam afscheid als medewerker. In de vacature werd een

gezamenlijke oplossing met het andere SGP-geledingen gekozen, waardoor Coralien Pors – de

Visser fulltime benoemd kon worden. Zij werkt deels voor de SGP-jongeren.

5.3 Voorzitter
In het vroege voorjaar vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Diverse

SGP-jongeren hebben ondersteund bij deze campagne. De voorzitter heeft diverse

verkiezingsdebatten in de provincie Zuid-Holland geleid.

In 2011 heeft de voorzitter verschillende lezingen gehouden. Onderwerpen die de revue

passeerden, zijn o.a. de toekomst van christelijke politiek, het Nederlandse veiligheidsbeleid,

populisme, de economische crisis en Israël en de Midden-Oostenproblematiek.

De voorzitter heeft ook deelgenomen aan diverse debatten: een debat op een openbare

middelbare school met voorzitters van de andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s), een

debat over de doodstraf met de voorzitter van de Jonge Democraten (jongeren van D66), een

debat over het vrouwenstandpunt van de SGP op de Vrije Universiteit en een debat met de

vertegenwoordigers van diverse christelijke jongerenorganisaties op het Christelijk Sociaal

Congres. In september vond een ronde tafelgesprek c.q. debat plaats tussen PJO’s over het

drugsbeleid in Nederland. Op uitnodiging van de Jonge Democraten heeft de voorzitter

gedebatteerd op een avond van de JD over de morele en medisch-ethische agenda van de SGP. In

december vond een debat plaats bij SGPJ Goedereede tussen de voormannen van de drie

christelijke politieke jongerenorganisaties. Gedurende het hele jaar nam de voorzitter deel aan

5
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een debattenreeks in de Rode Hoed in Amsterdam.

Mede door de verkiezingsuitslag van de Eerste Kamer werd SGP-jongeren afgelopen jaar veel

benaderd door de media. Vanaf maart heeft de voorzitter maandelijks meegewerkt aan de rubriek

‘een appeltje schillen met…’ van het Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ van de EO. Daarnaast heeft

de voorzitter aan verschillende andere radio-interviews en debatten meegewerkt van onder

andere BNR, de NCRV, en de Reformatorische Omroep. In april organiseerde SGP-jongeren in

samenwerking met de SGP-fractie een avond voor christenmilitairen waarbij minister Hillen ook

aanwezig was en een inleiding verzorgde.

De voorzitter werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan een boek over ‘Tien jaar na 11

september’. Daarnaast heeft de voorzitter een uitgebreid visiestuk over christelijke politiek

geschreven voor de nieuwsbrief van de historie van de vakbeweging. In het decembernummer van

‘Zicht’ schreef de voorzitter een artikel over ‘artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis toen en nu’.

5.4 Beleidsadviseur en medewerker
Het jaar 2011 begon voor de beleidsadviseur met de organisatie van een media- en schrijfcursus.

Ook werd een collegereeks christelijke politiek gehouden, met lezingen van o.a. dr. H. van den

Belt, drs. A. Weggeman, drs. D.H.J. van Dijk, en van Dirk-Jan Nijsink en Geert Schipaanboord.

Medio 2011 schreef de beleidsadviseur mee aan nota’s over Israël, christelijk-conservatisme (in

opdracht van de strategiecommissie van de partij) en theocratie.

In 2011 schreef Dirk-Jan Nijsink artikelen voor onder andere Reformatorisch Dagblad, Zicht, De

Banier en In Contact. Daarnaast hield hij lezingen voor jongerenverenigingen en kiesverenigingen

in Leerdam, Veenendaal, Enschede en Liesveld. Als debatleider was hij te gast in Ridderkerk,

Hoeksche Waard, Gouda, Den Haag, Tholen, Barneveld en Elburg.

Per 1 november 2011 trad Jan Mark ten Hove MA in dienst als beleidsadviseur. Jan Mark schreef in

november en december (opinie)artikelen voor het Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad,

Zicht, In Contact, CIP en de Banier. Verder gaf hij een serie debattrainingen aan de SGP-jongeren

Barneveld en leidde hij debatten in Pijnacker en Geldermalsen. Ook verzorgde hij gastlessen aan

het Gomarus College in Gorinchem.

5.5 Politiek bestuur
Sinds 2011 kennen we het fenomeen breed PB. Dit is een vergadering waarbij niet alleen de

voorzitters van de politieke commissies aanwezig zijn, maar ook zoveel mogelijk commissieleden.

We bespraken politieke thema’s en wisselden ervaringen tussen de commissies uit.

In maart stopte Geert Schipaanboord als voorzitter van het Politiek Bestuur. Hij heeft het PB

voorgezeten sinds december 2008. Wouter van den Berg is hem opgevolgd.

5.5.1 Binnenland
Begin 2011 rondden we het thema Integratie af. Bij een bezoek aan een zogenaamde zwarte

school viel vooral op dat men integratie daar geen issue vindt. Ze zien elkaar dagelijks en moeten

wel met elkaar samenwerken. We publiceerden een artikel in het Reformatorisch Dagblad en

organiseerden op 17 juni samen met de commissie Activiteiten een debatavond.

Ondertussen dachten we na over een thema waar we ons na de zomer in vast konden bijten. We

zochten naar de verbinding met een maatschappelijke organisatie. We kozen voor het thema

Prostitutie en gingen op 10 juni langs bij Scharlaken Koord in Amsterdam. Van hen hoorden we de

schrijnende problematiek. Het viel ons vooral op dat het leven van een prostituee van zeer

ongewenste praktijken aan elkaar hangt.
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5.5.2 Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
Geschreven dat er werd. In In Contact: over ritueel slachten en groene stroom. Op sgpj.nl: over

staatssecretaris Bleker, megastallen, het dioxineschandaal en biodiversiteit. Incidenteel in In

Contact: een column over rentmeesterschap binnen de SGP en een artikel over het letterlijk vitale

belang van water. In De Banier: over cradle-to-cradle, fossiele brandstoffen, plastic soep en

groen-rechts.

Henriekus Stip debatteerde met Pink!, Rood en DWARS over fair trade op het Young&Fair-festival

van fairpolitics.nl. Arjan van de Waerdt deed mee in een debat met PJO’s en internationale jonge

wetenschappers over synthetic biology van het Rathenau Instituut. Ook werden er talloze

activiteiten bezocht: het duurzaamheidcongres Young Bankers Association ABN AMRO, de

PJO-bijeenkomst ‘NL krijgt nieuwe energie’, het Christelijk Sociaal Congres, een fair trade

symposium bij PerspectieF, de netwerkdag van Noach Alliantie, een overleg met Woord & Daad en

een werkbezoek in een kalverhouderij n.a.v. een mailwisseling over matige vleesconsumptie,

naast meer publieke bijeenkomsten zoals debatten in Rode Hoed. Een commissielid neemt

daarnaast zitting in de werkgroep Voedsel en Groen van de RMU. Op minder structurele basis

worden contacten onderhouden met onder meer Noach Alliantie, ForumC, LTO, A Rocha, en

collega-PJO’s.

5.5.3 Internationaal
De commissie dit jaar o.a. aandacht besteed aan het thema mensenrechten. Inmiddels ligt er een

conceptnota, een opinieartikel en is er uitgebreide studie gedaan naar het onderwerp.

In maart bezocht een commissielid St. Petersburg in Rusland. In april bezocht een commissielid

(en een lid van SEZ) een conferentie in Lviv in Oekraine. In augustus werd een workshop gegeven

in Moldavië. In november was een commissielid aanwezig namens de SGP bij het European Prayer

Breakfest in Brussel. Daarnaast waren twee commissieleden in november aanwezig bij

bijeenkomsten over Chinese christenen en bezochten beiden de conferentie ‘Internationale

Solidariteit’, die georganiseerd werd door het Wetenschappelijk Instituut van de SGP en Stichting

VOE.

De commissie publiceerde onder meer over christenen in Wit-Rusland, de rol van religie in

conflicten (juli), de morele crisis van de consumptiemaatschappij (november), de financiële crisis

in Europa, christenen in Oost-Europa (december) en over de Occupy-bewegingen, Afrika,

Arabische lente en mensenrechten.

5.5.4 Onderwijs
Het afgelopen jaar valt te verdelen in twee delen. In het deel tot de zomervakantie is er gewerkt

aan het manifest hoger onderwijs. Na de zomervakantie heeft de commissie zich beziggehouden

met jeugdzorg en studiefinanciering. Als eindproduct werken we toe naar een artikel over de

studiefinanciering en een avond over de jeugdzorg. Ook zijn we op 19 december bij bureau

Jeugdzorg te Rotterdam op werkbezoek geweest.

Daarnaast heeft de commissie het afgelopen jaar heel veel geschreven. Onder andere drie

Banierartikelen, twee artikelen in het blad Zicht, twee bijdragen voor In Contact en talloze

statements.

5.5.5 Sociaal–Economische Zaken
Inhoudelijk heeft de commissie zich voornamelijk bezig gehouden met het onderwerp ‘Werken in

de zorg’, dat in de zomer werd afgerond met een manifest. In het najaar van 2011 werkte de

commissie mee aan een initiatief van meerdere politieke jongerenorganisaties met betrekking tot

het pensioenakkoord: PensioenOpStand. Dit leidde tot media-aandacht en een

onderhandelingspositie aan tafel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW),

onder leiding van minister Kamp. Daarnaast werkte de commissie mee aan de organisatie van de

najaarsconferentie van de SGP-jongeren met als thema ‘Rijk en Arm’.

In 2011 werden drie Banierartikelen geschreven over ‘het onvermogen van Europa’, ‘Nederland,
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kennisland’ en over de ‘Occupy’. In maart werd een open brief geplaatst in het NRC Handelsblad

over een diagnostische test voor het syndroom van Down in het VUMC. Daarnaast werden er een

tiental statements geschreven voor de website over uiteenlopende politiekactuele thema’s. In de

zomer van 2011 vertegenwoordigde een commissielid SGP-jongeren op een conferentie in Lviv,

Oekraïne met als thema ‘De overheid en de markt’. Daarnaast werd deelgenomen aan een debat

over de arbeidsmarkt voor jonggehandicapten en bijeenkomsten van bedrijven en

maatschappelijke organisaties.

5.6 Organisatiebestuur
Het organisatiebestuur heeft als doel de standpunten van de SGP(J) te verpakken en te brengen

bij onze jongeren. Jongeren warm maken voor christelijke politiek. We zijn de schakel tussen de

politiek inhoudelijke tak van de organisatie en onze leden.

Naast activiteiten zijn we afgelopen jaar ook veelvuldig bezig geweest met diverse

voorbereidingen voor vernieuwing: voorbereidingen voor de nieuwe website, nieuwe opzet social

media, communicatieplan, nieuwe opzet structuur verenigingen, voorbereidingen ledenwerfactie,

voorbereidingen SGP-jongerendag 2012 en lezersevaluaties van onze beide bladen.

5.6.1 Commissie Activiteiten
Het jaar 2011 is voor de Commissie Activiteiten begonnen met een uitgestelde conferentie van het

najaar 2010. Deze vond plaats op 28 en 29 januari te Rotterdam. Het thema was ‘Deken van

gelijkheid; verkwikkend of verstikkend’. Dit werd op vrijdagavond uitgewerkt door middel van

statements en debat met o.a. Kees van der Staaij, Amanda Kluveld en Bert Bakker (D66). Ds.

Kempeneers hield een meditatie over ‘religie vs atheisme’.

Op 17 juni waren we in Apeldoorn om samen met de lokale SGPJ-vereniging en de Commissie

Binnenland een avond te organiseren over ‘Integreren: voorwaarde of voorrecht’.

De najaarsconferentie werd gehouden op 11 en 12 november in Putten. Het thema was ‘Rijk en

Arm’.  Het thema werd op vrijdagavond o.a. uitgewerkt door middel van een statement en gesprek

met de zaal van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna gingen

Elbert Dijkgraaf en Paul Ulenbelt (SP) met elkaar in debat.

5.6.2 Commissie Communicatie
Eerst een opmerking: communicatie is het feest vansamen, van iedere SGPJ’er. SGP-jongeren zijn

we samen. Communicatie is daarin de samenbindende factor. In 2011 is communicatie belangrijk

gebleken, de (strategische) bijdrage van de commissie wordt binnen SGP-jongeren steeds meer

en beter gezien. Organisaties, ook de SGP-jongeren, worstelen met het vertalen van haar

boodschap richting jongeren. Jongeren vragen om helderheid, hapklare brokken en zoveel

mogelijk beeld. Met communicatie bereik je de doelgroep voor een SGPJ-congres, met een

scherpe tekst begrijpt je lezer de boodschap, met een goedgekozen beeld ‘vang’ je de ontvanger

en met een doordacht geformuleerde quote vang je de luisteraar of kijker op radio of tv. Dat is

communicatie. Juist daar lag onze meerwaarde in 2011.

Wat hebben we als commissie gedaan? We zijn bezig geweest met de voorbereiding voor een

nieuwe website, met de vormgeving van allerlei posters en kaartjes voor verenigingen in het land.

We hebben een bijdrage geleverd in voorbereiding op diverse SGPJ-avonden/ congres/

SGPjongerendag 2012 en er waren diverse guerilla-acties: oranjebitteractie op D’66 Partijcongres

(28-05) en lancering www.sgpjhervormt.nl op Hervormingsdag (31-10).

5.6.3 Commissie In Contact
Het eerste nummer van 2011 stond in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Ook een

interview met Hero Brinkman (PVV) maakte deel uit van dit nummer. Nummer 2 handelde over

Duurzaamheid en bevatte een scala van interessante artikelen. Een interview met de

spraakmakende en inmiddels overleden historicus Arie van Deursen. Daarnaast een interview met
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SP-leider Emile Roemer en ‘onze’ senator Gerrit Holdijk.

Christenvervolging was het thema van nummer 3. Onder andere Europarlementariër Bas Belder

heeft zijn mening gegeven over de onderdrukking van christenen. Deze editie bevatte ook een

interview met de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Mariska Orbán-de Haas. Het

laatste nummer van In Contact ging over de economische crisis. Er werd afscheid van Dirk-Jan

Nijsink genomen door middel van een dubbelinterview, waarbij de nieuwe beleidsadviseur Jan

Mark ten Hove werd geïntroduceerd. Daarnaast een interview met rechtsfilosoof Afshin Ellian. En

als klapper op de vuurpijl een groot interview met oud-premier Ruud Lubbers.

5.6.4 Commissie KLIK
Dit jaar hebben we voor het eerst een sportieve activiteit georganiseerd voor KLIK-kers. Op 4 juni

2011 waren ongeveer 30 KLIK-kers aanwezig in Barneveld. Elbert Dijkgraaf heeft in de gymzaal

verteld over zijn werk en vragen van jongeren beantwoord.

Voor de tweede keer heeft commissie KLIK een KLIK-dag georganiseerd in Den Haag. 10

september 2011 hebben we met een groep van 45 KLIK-kers o.a. de plenaire zaal, de Ridderzaal,

enkele ambassades en paleis Noordeinde gezien. Dit alles onder begeleiding van onze gids

Menno de Bruyne.

In de rubriek ‘Partijdig’ zijn verschillende partijen tegen het licht gehouden. In 2011 hebben we

deze rubriek afgesloten met een laatste artikel over de SGP. In verband met de PS-verkiezingen en

Eerste Kamerverkiezingen, hebben we daar in KLIK aandacht aan besteed.

We zijn gestart met een nieuwe rubriek: ‘Poli10’. Hierin laten we tien personen uit de politieke

wereld voorbij komen. We begonnen met Menno de Bruyne en een stenograaf. Daarnaast zijn we

gestart met de rubriek ‘Standpuntig’. Verder hebben we o.a. artikelen geschreven over

verkeersveiligheid, ecologische hoofdstructuren, alcohol en drugs, Premier Rutte en wapenbezit.

5.6.5 Commissie Verenigingen
Binnen de huidige structuur van lokale verenigingen zagen we, en zien we nog steeds, veel

wijzigingen. De verenigingen Graafstroom en Waddinxveen zijn inmiddels opgeheven. Daar staan

de vereniging Utrecht e.o. en de commissie Middelburg tegenover, die opgericht zijn. Bij de

bestaande verenigingen zien we steeds meer teruglopende ledenaantallen. Daarom zijn we bezig

met een nieuwe organisatiestructuur binnen de SGP-jongeren, waarmee we nog meer in willen

spelen op de huidige instelling van onze jongeren. Want dat blijft namelijk ons hoofddoel: zoveel

mogelijk jongeren betrekken bij en binden aan Bijbels verantwoorde politiek!

5.7 Ten slotte
Ook 2011 is weer voorbij. Er is veel werk verzet. De SGP-jongeren is een club met een enorm

aantal vrijwilligers. Iedere vrijwilliger is uniek. Toch is er iets wat alle vrijwilligers bindt: hartelijke

verbondenheid met christelijke politiek, werkend in afhankelijkheid van de zegen van God. Die

verbondenheid en afhankelijkheid geeft een bijzondere dimensie aan het vrijwilligerswerk.

Mensen komen en gaan. Voor de zevende en laatste maal presenteer ik dit jaarverslag. Dertien

jaar vrijwilligerswerk bij SGP-jongeren loopt ten einde. Maar: de hartelijke verbondenheid met

deze bijzondere club (de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland) blijft!

Adieu!

Uddel, januari 2012

SGP16174-16382-nl--0212-1   18 21-02-2012   09:15:13



SGP16174-16382-nl--0212-1   19 21-02-2012   09:15:13



SGP-fracties in de
Staten-Generaal
Hoewel het reglementair niet vereist is, is het inmiddels wel de gewoonte geworden in het

jaarverslag van de partij een paragraaf op te nemen van de SGP-fractie in Eerste- en Tweede

Kamer. Op deze manier willen we verantwoording afleggen van onze activiteiten in de Kamer én

daar buiten.

6.1 Tweede Kamer

6.1.1 Personalia

De Kamerleden Van der Staaij (voorzitter) en Dijkgraaf worden bijgestaan door acht medewerkers:

›   drs. M. de Bruyne, voorlichter

›   mr. D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker infrastructuur, buitenlandse zaken, Europa en defensie

›   ing. G.J. de Jong MSc, beleidsmedewerker financiën, VWS, en pensioenen

›   mw. J. de Jong, secretaresse

›   G. Leertouwer LLM, BA, beleidsmedewerker OCW, SZW, integratie- en asielbeleid

›   ir. J. Maljaars, beleidsmedewerker ELI, milieu & water

›   H. Meijer, assistent-voorlichter (parttime, per september 2011)

›   mr. drs. W.M.J. de Wildt, beleidsmedewerker BZK, Veiligheid & Justitie, medische ethiek en

winkeltijdenwet

1 maart was fractiesecretaresse mw. J. de Jong 12,5 jaar in dienst van de SGP-fractie Tweede

Kamer.

Het stemt tot dankbaarheid dat geen van de Kamerleden of medewerkers zijn/haar werk niet

heeft kunnen verrichten vanwege ziekte of om andere redenen.

In 2011 heeft een tweetal stagiairs in het kader van de afronding van hun studie stage gelopen op

de fractie: Reijer van Schothorst uit Den Haag, en Gerdine den Besten uit Apeldoorn.

6.1.2 Deelname commissies/besturen binnen en buiten de SGP

Kamerleden en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de diverse commissies/besturen die actief

zijn binnen de SGP:

›  Adviseur hoofdbestuur: C.G. van der Staaij

›  Strategiecommissie: C.G, van der Staaij en M.de Bruyne

›  Klankbordgroep boodschap: C.G. van der Staaij

›  Redactie Banier: M. de Bruyne

›  Redactie Zicht: J. Maljaars

›  Bestuur Guido de Brèsstichting: C.G. van der Staaij

Tevens werken de medewerkers mee aan de totstandkoming van nota’s en commentaren van het

Studiecentrum.

6.1.3 Algemeen

Het jaar 2011 was in politiek opzicht voor de SGP een bijzonder jaar. Het minderheidskabinet,

gevormd door VVD en CDA, dat in oktober 2010 is aangetreden werkt met een regeerakkoord en

een gedoogakkoord. Dát akkoord met de PVV was nodig om een Kamermeerderheid te krijgen

voor de bezuinigingsdoelstelling van 18 miljard euro.

6
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Omdat voor een deel van de plannen echter geen vanzelfsprekende Kamermeerderheid aanwezig

is, is de regering voor haar steun afhankelijk van andere partijen.

Sinds de verkiezingen voor de Eerste Kamer in mei 2011 heeft het minderheidskabinet, aangevuld

met de PVV nét geen meerderheid in de Senaat. Dat betekent dat voor de aanname van

voorstellen de steun van tenminste één andere fractie noodzakelijk is.

Een en ander biedt wat de SGP betreft extra mgelijkheden om het beleid op onderdelen aan te

passen, waarbij ook wij van mening zijn dat zo min mogelijk getornd mag worden aan de

bezuinigingsdoelstelling.

Enkele voorbeelden hiervan zijn dat de bezuinigingen op passend onderwijs worden uitgesteld,

dat de langstudeerdersmaatregel met een jaar wordt uitgesteld en dat het kindgebonden budget

vanaf het derde kind behouden blijft.

Heel veel debatten zijn gevoerd rondom de eurocrisis. Vooruitlopend op de zgn. Eurotop en de

vergaderingen met alle ministers van Fnanciën worden door de Kamer bespreekpunten

meegegeven aan de minister-president en de minister van Financiën. Na afloop wordt

gedebatteerd over de uitkomst van de Eurotop, en maakt de Kamer de balans op of er voldoende

gerealiseerd van wat aan wensen/eisen is meegegeven. Dit jaar is er zelfs een keer op een

zaterdag in oktober vergaderd over de euro.

De SGP-fractie heeft steeds een kritische koers bepleit ten aanzien van de inzet in Europa. Wij

stemden destijds tegen de euro en tegen de toetreding van Griekenland tot de eurozone. Wij

bepleiten een belijnde koers. Ten eerste een gecontroleerde afbouw van onhoudbaar hoge

schuldenniveaus bij overheden, de private sector, en met name banken. Niet verder bouwen aan

Europese luchtkastelen en krachtige maatregelen tegenover falende eurostaten. Tevens toezicht

en handhaving sterker en strakker maken. Kortom: niet Europa uitbouwen, maar

geloofwaardigheid opbouwen.

6.1.4 Activiteiten in de Tweede Kamer

Aan het begin van deze kabinetsperiode heeft de SGP-fractie aan de hand van een tiental

speerpunten een activiteitenplan opgesteld. Dit zijn dezelfde punten als waarmee de SGP de

verkiezingen in 2010 is ingegaan, namelijk:

De SGP staat

1)     vóór een christelijk Nederland

2)     vóór het gezin

3)     vóór het leven

4)     vóór elkaar

5)     vóór de zondagsrust

6)     vóór de veiligheid

7)     vóór een verantwoorde vrijheid

8)     vóór een duurzame leefomgeving

9)     vóór Israël

10)   voor een gezonde economie

Om inzichtelijk te maken hoe we deze punten uitgewerkt hebben in de praktijk van het

Kamerwerk, volgen hier per speerpunt wat activiteiten/resultaten.

1)    vóór een christelijk Nederland

Eén van de actiepunten hierbij is het tegengaan van verloedering in de media, reclame etc. In dat

kader hebben we schriftelijke vragen gesteld aan de minister van OCW over Postbus-51 spotjes

over seksuele veiligheid. In de antwoorden werd aangegeven dat de spotjes voortaan niet meer

vóór 20.00 uur zullen worden vertoond. Tevens zal in het vervolg op reclame-uitingen de
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Kijkwijzer van het Nederlandse Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

worden toegepast. Tot slot werd aangegeven dat met ingang van 2012 gestopt zal worden met dit

soort leefstijl-spotjes.

2)    vóór het gezin

Belangrijk ander punt dat hier genoemd kan worden is ons pleidooi voor een eerlijker

belastingstelsel. Nu is het zo dat een éénverdiener naar verhouding veel meer belasting betaalt

dan tweeverdieners met exact hetzelfde (huishoud)inkomen. Bij de behandeling van het

Belastingplan is een motie van ons aanvaard, die de regering oproept een commissie in te stellen

die de mogelijkheden voor een eenvoudiger belastingstelsel gaat onderzoeken.

3)    vóór het leven

Eén van de belangrijkste speerpunten, zo niet het belangrijkste is ons pleidooi vóór het leven. Een

punt dat hierbij past is de opvang van tienermoeders. Op ons verzoek heeft de staatssecretaris

toegezegd de financiering van het opvanghuis van Siriz langer te garanderen. Tevens is toegezegd

dat er snel zicht zou komen op de structurele financiering voor tienermoederopvang.

In de Kamer is één- en andermaal gesproken met de initiatiefgroep ‘Uit vrije wil’ die met een

wetsontwerp zijn gekomen dat een zgn. levenseindekliniek mogelijk moet gaan maken. We zien

nu al een sluipende verruiming als het gaat om dementerenden en bij patiënten die niet lijden aan

een ernstige ziekte, maar nu wil men nog verder gaan en het – onder voorwaarden - voor iedereen

mogelijk maken die een bepaalde leeftijd (70 jaar) heeft bereikt. Een heilloze weg, en wij hebben

dan ook steeds gepleit voor verbetering en uitbreiding van mogelijkheden voor palliatieve zorg,

zodat de omstandigheden van mensen aan het einde van hun leven zo optimaal mogelijk worden

gemaakt gegeven de situatie waarin zij verkeren.

4)    vóór elkaar

Nu er in de zorg stevig bezuinigd moet worden, komt het steeds meer aan op de zorg voor elkaar.

Bij de behandeling van diverse wetsvoorstellen hebben we daarom steeds gepleit voor meer oog

voor de positie van de mantelzorgers.

Bij de behandeling van de nieuwe Wet werk en bijstand is de sollicitatieplicht voor alleenstaande

ouders met jonge kinderen (tot 5 jaar) geschrapt. Dat was voor ons voorwaarde om deze wet te

kunnen steunen.

Bij de behandeling van de nieuwe (aangescherpte) Prostitutiewet heeft onze fractie een

amendement ingediend waarin vastgelegd is dat gemeenten verplicht moeten worden om

prostituees op de mogelijkheid van een uitstapprogramma te wijzen. Ook hebben we door middel

van schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor organisaties als het Scharlaken Koord.

5)    vóór de zondagsrust

Door middel van schriftelijke vragen hebben we aandacht gevraagd voor werknemers die

gedwongen worden te werken op zondag. Dit als gevolg van uitbreiding van het aantal

koopzondagen naar 52 per jaar, ook in gemeenten die in feite niet onder het toeristisch regime

vallen (Zoetermeer). Ook hebben we de minister van EL&I gevraagd te reageren op

koopzondagenbesluit van de gemeente Vlaardingen dat ons inziens strijdig is met de

Winkeltijdenwet.

Het wetsvoorstel van D66 dat het helemaal aan gemeenten wil overlaten hoeveel koopzondagen

men wil, is niet verder gekomen dan de eerste termijn in de Tweede Kamer. Vooralsnog is daar

geen meerderheid voor, omdat de PVV aangegeven heeft het niet te steunen mede met het oog op

noodzakelijke steun van de SGP voor andere voorstellen.
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6)    vóór de veiligheid

Voor een gevoel van veiligheid is van belang dat deze dichtbij huis goed geregeld is. Vandaar dat

we bij de behandeling van de nieuwe Politiewet een amendement hebben ingediend waarin de

lokale verankering (voldoende politieagenten in de buurt) en invloed van het lokale bestuur op de

inzet van de agenten is vastgelegd.

In het verslagjaar hebben we steun verleend aan diverse wetten die strengere straffen beogen,

met name bij gewelds- en zedenmisdrijven.

7)    vóór een verantwoorde vrijheid

Een van de actiepunten hierbij is verbetering van de positie van christenen wereldwijd, en het

tegengaan van geloofsvervolging. Begin van het jaar hebben we een bijeenkomst belegd rondom

de fractienotitie over christenvervolging: ‘Vergeten mensenrecht’.

Een ander initiatief is de brief die namens alle fractievoorzitters is uitgegaan naar het Iraanse

parlement. In deze brief wordt er bij de volksvertegenwoordiging van dit Islamitische land op

aangedrongen de rechten van christenen en andere religieuze minderheden te respecteren.

Ook past bij dit thema ons pleidooi voor een slagvaardige(r) krijgsmacht, met als doel de vrijheid

van ons land te waarborgen t.a.v. wereldwijd terrorisme.

Meer dichtbij huis denken we aan het waarborgen van een ‘staatsvrije sfeer’, bijv. als het gaat om

het benoemingsbeleid op christelijke scholen of trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen

het ‘homohuwelijk’.

8)    vóór een duurzame leefomgeving

We hebben een motie ingediend over versoepeling van mededingingsregelgeving om

duurzaamheidsafspraken door ondermeer veehouders mogelijk te maken.

Ook werkte de fractie mee aan een commentaar van het Wetenschappelijk Instituut over de

omgang met dieren in de veehouderij.

We kregen een motie aangenomen over stevigere Green Deals rond duurzame energie c.s.

In verschillende debatten heeft de SGP kritiek geleverd op de bezuinigingen op het natuurbeleid

en op het natuurakkoord tussen Rijk en provincies. Moties ingediend en aangenomen waarin

gevraagd wordt om ondermeer extra budget.

Tot slot willen wij ook noemen dat in verschillende debatten op verschillende beleidsterreinen

aandacht is gevraagd voor de leefbaarheid van het platteland. Dat betrof onderwerpen als politie,

regionale kantoren van Rijksdiensten en regionale economische ontwikkeling.

9)    vóór Israël

Aandacht voor de positie van Israël is onverminderd nodig. Door middel van moties en

schriftelijke vragen wordt geprobeerd op deze manier meer evenwicht aan te brengen in de vaak

eenzijdige kritiek op Israël. Een voorbeeld: naar aanleiding van het feit dat de Palestijnse

Autoriteit straten vernoemt naar zelfmoordterroristen die in Israël dood en verderf hebben

gezaaid, heeft de SGP een motie ingediend. Als hier niet direct mee gestopt wordt mag er geen

cent meer vanuit Nederland en Europa naar de Palestijnse Autoriteit.

10)  Vóór een gezonde economie

Een belangrijk punt hierbij is het door middel van bezuinigen terugdringen van de staatsschuld.

Dat is ook de reden waarom we de voorgestelde bezuinigingen door het kabinet constructief

tegemoet treden, echter niet tegen elke prijs. De roeping van de overheid om een schild te zijn

voor de zwakken moeten we steeds goed voor ogen houden.

In verschillende debatten is daarnaast benadrukt dat de verdienkracht van de Nederlandse

economie niet uit het oog verloren mag worden. We hebben voorstellen gedaan voor een gezonde

agrarische sector en beter innovatie- en bedrijfslevenbeleid. We noemen schriftelijke vragen over
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het strenge Natura 2000 beleid, een motie over voortzetting van de Technologische Topinstituten

en onze inzet voor een stevigere positie van Actal (toezicht regeldruk).

6.1.5 Enkele cijfers

›   aantal schriftelijke vragen: 35

›   aantal moties waarover gestemd is: 67, waarvan 43 aangenomen

›   aantal amendementen die in stemming zijn gebracht: 34, waarvan 19 aangenomen

›   aantal overleggen dat werd bijgewoond: 95 keer gesproken door de SGP in overleggen in

commissieverband (algemeen overleg; notaoverleg; wetgevingsoverleg) en 118 keer gesproken

door de SGP in plenaire debatten

›   aantal groepsbezoeken, verzorgd door onze voorlichter: 32

6.1.6 Werkzaamheden buiten de Kamer

Het overgrote deel van het werk van de fractie vindt in Den Haag plaats, maar daarnaast worden

(met name) de vrijdagavonden veelal besteed aan het verzorgen van lezingen voor kies- en

studieverenigingen. Begin 2011 werd door de Kamerleden bijgedragen aan bijeenkomsten in het

kader van de P.S.-verkiezingen.

Ook worden er op niet-vergaderdagen, op de vrijdagen en soms ook op een maandag,

werkbezoeken afgelegd en congressen bezocht. We sluiten wat de te bezoeken projecten betreft

zoveel mogelijk aan bij het eerder genoemde speerpuntenplan voor deze Kabinetsperiode.

Enkele activiteiten worden hierna opgesomd:

›   Gesprek met afvaardiging van de Koptische kerk van Den Haag: 7 februari

›   Jaarlijks overleg van SGP en CU met comité vrouwenbonden: 4 maart

›   Werkbezoek palliatieve zorg: 7 maart

›   Tweejaarlijks overleg met SGP-statenleden: 1 april en 2 december (Zeeland, gecombineerd met

werkbezoek)

›   Avond voor christen-militairen, met o.a. minister Hillen als spreker: 7 april

›   Werkbezoek rondom thema Veiligheid: 15 april

›   Overleg met focusgroep: 18 april en 3 oktober

›   Jeugdzorgcongres: 17 juni

›   Werkbezoek Siriz: 31 augustus

›   Overleg met diakonieën, thema ‘Terugtredende overheid: kans voor de kerken: 30 september

›   Overleg met SGP-burgemeesters: 7 oktober

›   Groenkring, spreker dr. J van Eck: 18 mei, spreker H. van Baalen (VVD-europarlementariër): 10

november

›   Residentiepauzedienst, E. Dijkgraaf: 19 april, en C.G. van der Staaij: 15 november

Van der Staaij heeft, samen met de voorzitter en de andere fractievoorzitters, in het herfstreces de

Antillen bezocht.

6.2 Eerste Kamer

Wat voor het jaar 2010 gold, geldt des te sterker voor 2011: verandering. Veranderingen die vooral

in het teken stonden van de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart en de daaropvolgende

Eerste Kamerverkiezingen op 23 mei. De gevolgen voor de SGP-fractie waren ingrijpend. In de

eerste plaats nam de heer G. van den Berg, die gedurende zestien jaar deel had uitgemaakt van

de fractie, op eigen initiatief afscheid van de Kamer. Hij was één van de 37 vertrekkende leden. De

Kamer onderging derhalve een grondige personele vernieuwing. Bovendien betekende de uitslag

van de Eerste Kamerverkiezingen verlies van een zetel voor de SGP. Hoewel er bij de

Statenverkiezingen stemmenwinst was, was er wel sprake van een vermindering van het aantal
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Statenleden. De Statenleden kiezen op hun beurt de Eerste Kamer, dus het zetelverlies was in die

zin niet onverwacht, maar desondanks is het als een teleurstelling ervaren.

Die teleurstelling hield mede verband met het feit dat dit keer geen lijstverbinding met de

ChristenUnie en het CDA mogelijk was en overigens ook geen overeenstemming bereikt kon

worden tussen beide partijbesturen over de toedeling van reststemmen. Het gevolg hiervan is

tevens geweest dat de jarenlange intensieve samenwerking tussen de SGP- en de CU-fractie werd

verbroken. Voor een andere vorm van samenwerking staat de SGP-fractie echter open.

Tenslotte had de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen tot gevolg dat het

minderheidskabinet-Rutte in de Eerste Kamer één zetel tekort komt voor een meerderheid,

ondanks het feit dat de gedogende PVV-fractie met tien zetels is vertegenwoordigd. In de praktijk

is intussen één en andermaal gebleken dat het kabinet is aangewezen op de SGP-fractie, hetgeen

een bijzondere positie betekent. Trouw aan de eigen politieke uitgangspunten blijft bij

beoordeling van voorstellen van de regering voorop staan en verder uiteraard de toetsingscriteria

die de Eerste Kamer pleegt te hanteren.

6.2.1 Algemene Politieke Beschouwingen

Op 25 oktober vonden de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Troonrede

en de Miljoenennota 2012 plaats. Daarbij werd namens de fractie ingegaan op de noodzakelijke

bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Tevens werd gewezen op de zwakke kanten van een

parlementaire democratie, die veel meer op behoud en verdeling van welvaart is ingesteld dan op

krimp en evenwichtige vermindering van uitgaven. Vraagtekens werden geplaatst bij de

permanente uitgaven voor veiligheid en met name voorkoming van terrorisme. Sanering moet

gepaard gaan met investering. Om een reeks van knelpunten aan te pakken werd de suggestie

gedaan om het idee van de inpoldering van de Markerwaard te overwegen.

6.2.2 Wetgeving

Bij het begin van het jaar stonden nog veel voorstellen van het vorige kabinet op de agenda.

Gedurende het jaar kwam het zittend kabinet ‘op stoom’. Voorstellen die verband houden met de

bezuinigingen werden overwegend met uiterst nipte meerderheid aanvaard.

Er werden traditioneel maar weinig voorstellen door de Eerste Kamer verworpen. Dat overkwam

echter wel een voorstel om de notaris een rol toe te bedelen bij echtscheidingen op tweezijdig

verzoek.

Eveneens traditioneel, mogen initiatiefvoorstellen vanuit de Tweede Kamer nogal eens op kritisch

onthaal rekenen. Zo werd ook dit jaar het PvdA/SP-initiatief tot beëindiging van de

pelsdierhouderij niet afgehandeld.

Verder kreeg ook het initiatiefvoorstel van de Partij voor de dieren om het onverdoofd ritueel

slachten te verbieden, hoewel met grote meerderheid door de Tweede Kamer aanvaard, geen

meerderheid in de Eerste Kamer. Overigens wachtte het voorstel eind 2011 nog op afhandeling. De

Eerste Kamer heeft op dit punt - bescherming van de vrijheid van godsdienst van minderheden -

laten zien waarvoor zij behoort te staan.
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Op deze plaats past een woord van dank van het Hoofdbestuur aan de medewerkers van ons

partijbureau voor de vele werkzaamheden die zij ten dienste van de partij in het jaar 2011 hebben

verricht.  Naast de dagelijkse werkzaamheden vond zelfs ook nog een interne verhuizing plaats

waaraan met positieve inzet is meegewerkt.  Verder wil het Hoofdbestuur zijn dank uitspreken

richting de vertegenwoordigers en bestuurders van de SGP en de vele vrijwilligers die het

mogelijk maakten dat zoveel werk uitgevoerd kon worden.

Wat is de diepste drijfveer van ons werk geweest?  De Heere geve ons de gestalte van David, die

in vertrouwen op de Heere de strijd aanbond tegen de spotter van Gods naam en volk.

Gouda, februari 2012

drs. P.A. Zevenbergen,                                 M.F. van Leeuwen,

secretaris                                                        algemeen voorzitter

7  Afsluiting
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Bijlage 1
Agenda 91e jaarvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

D.V. te houden op zaterdag 24 maart 2012 in een vergaderzaal van Intres B.V., Koninginneweg 1

te Hoevelaken, tel. 033 - 253 24 95. Aanvang: 9.30 uur

Agenda

1.     Aanvang: 9.30 uur

1.1   Opening door de partijvoorzitter, ds. A. van Heteren

1.2   Telefax aan H.M. de Koningin

1.3   Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus

2.     Vaststellen van het verslag van de op 19 maart 2011 gehouden Algemene Vergadering (zie   

    bijlage 3 van het Jaarverslag 2011)

3.     Jaarverslag 2011

3.1   Vragen naar aanleiding van het Jaarverslag 2011 (vragen kunnen uiterlijk tot 12.00 uur op de   

    dag voorafgaande aan de vergadering per brief of e-mail worden toegezonden aan het              

    Hoofdbestuur)

3.2   Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop (strekt            

     tevens tot décharge van het Hoofdbestuur)

4.     Voorstel

4.1   Voorstel van het Hoofdbestuur tot (her)benoeming van de leden van de Commissie van            

         Beroep (zie bijlage C).

5.     Rondvraag (vragen kunnen uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de                     

    vergadering per brief of e-mail worden toegezonden aan het Hoofdbestuur)

6.     Mededelingen

PAUZE

7.     Start ledenwerfactie

8.     Toespraak van mr. C.G. van der Staaij, voorzitter Tweede Kamerfractie

9.     Discussie naar aanleiding van de toespraak van mr. C.G. van der Staaij

     o.l.v. M.F. van Leeuwen (algemeen voorzitter) en met medewerking van de heren Van der         

     Staaij, dr. R. Bisschop en P. Schalk

10.   Uitslag van de (her)verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur

11.   Partijvoorzitter spreekt woorden van dank

12.   Slotwoord en sluiting door ds. D. Heemskerk

Er wordt aan het eind van de ochtend, aan de uitgang, één collecte gehouden ter bestrijding van

de kosten van de partijdag.

SGP16174-16382-nl--0212-1   23 21-02-2012   09:15:13



Het Stembureau bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

dhr. mr. A.J. den Besten, Begoniastraat 29, 2981 BC Ridderkerk

Leden:

dhr. C.A. de Baat, Beemdgras 15, 3902 AK Veenendaal

mw. M.J. Bakker-Veldhuijzen van Zanten, Winde 65, 8265 EG Kampen

dhr. ing. C.H. van den Berg, Hoepel 44, 3362 JB Sliedrecht

dhr. H.J. Kaptijn, Kamperzand 23, 8321 PD Urk

dhr. H. van Leeuwen, Berkenstraat 7, 4043 PD Opheusden

dhr. G. Nieuwenhuis Czn., Raadhuislaan 18, 2131 BE Hoofddorp

dhr. W. Bijl, Sportlaan 48, 4251 GD Werkendam

dhr. H. Vos, Marten van Rossemsingel 51, 5301 HB Zaltbommel

dhr. L. de Wolf, Marijkelaan 31, 4401 GJ Yerseke

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij,

ds. A. van Heteren, partijvoorzitter

M.F. van Leeuwen, algemeen voorzitter

drs. P.A. Zevenbergen, secretaris
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Bijlage A

Begroting van de SGP voor het jaar 2012

  bedragen in euro’s Begroting 2012

 

Begroting 2011

   kostensoorten

LASTEN   

     

1. Personeelskosten

1.1 Brutosalaris  415.250   411.910 

1.3 Doorbelaste personeelskosten  53.814 -  46.773 -

1.4 Overige personeelskosten  25.641  21.860 

1.5 Doorbelaste overige personeelskosten  -  - 

Totaal personeelskosten  387.077  386.997 

2. Afschrijvingen

Afschrijving inventaris  28.914  26.894 

Doorbelaste afschrijvingskosten  11.068 -  12.166 -

Totaal afschrijvingen  17.846  14.728 

3. Huisvestingskosten

Huisvestingskosten  132.050  67.100 

Doorbelaste huisvestingskosten  15.846 -  33.550 -

Totaal huisvestingskosten  116.204  33.550 

4. Vergaderkosten

Vergaderkosten  90.700  86.000 

Doorbelaste vergaderkosten  -  - 

Totaal vergaderkosten  90.700  86.000 

5. Public relations

Public Relations  82.500  87.000 

Verkiezingskosten  232.000  365.000 

Doorbelaste public relations  6.300 -  6.833 -

Totaal public relations  308.200  445.167 

6. Kosten ‘De Banier’  241.650  261.450 

7. Kantoorkosten

Kantoorkosten  70.891  64.641 

Doorbelaste kantoorkosten  24.536 -  24.795 -

Totaal kantoorkosten  46.355  39.846 
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  bedragen in euro’s Begroting 2012

 

Begroting 2011

   kostensoorten

8. Algemene kosten

Algemene kosten  98.000  87.050 

Doorbelaste portokosten  22.025 -  - 

Doorbelaste algemene kosten  3.750 -  3.750 -

Kosten betalingsverkeer  5.550  5.550 

Doorbelaste kosten betalingsverkeer  -  - 

Totaal algemene kosten  77.775  88.850 

9. Bijdrage aan geledingen

Bijdrage verenigingen

Wetenschappelijk Instituut  72.920  89.750 

SGP-Jongeren  41.420  61.750 

St. Fractiebijstand  -  - 

Totaal bijdrage geledingen  114.340  151.500 

TOTAAL LASTEN  1.400.147  1.508.088 

10. Inkomsten van leden  440.000  421.244 

11. Giften  83.000  115.000 

12. Inkomsten uit abonnementen  252.000  268.444 

13. Overige opbrengsten  33.100  31.500 

14. Rentebaten  45.000  82.000 

15. Bijdrage van de partij  -  - 

TOTAAL BATEN  853.100  918.188 

Recapitulatie:

Totaal lasten  1.400.147  1.508.088 

Totaal baten  853.100  918.188 

SALDO  547.047 -  589.900 -

Subsidie Ministerie  463.200  451.100 

Vrijval bestemmingsreserve  -  140.000 

EINDSALDO  83.847 -  1.200 
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Korte toelichting begroting 2012

Algemeen:

›   Het jaar 2012 zal D.V. voor de SGP een bijzonder jaar zijn.  In dat jaar zal het nieuwe

kantoorgebouw in Rotterdam worden gebouwd en in december worden opgeleverd. Beoogd

wordt voor de jaarwisseling 2012-2013 te zijn verhuisd, zodat de huur van de huidige

kantoorruimten per 1 januari 2013 kan worden opgezegd.  In de begroting 2012 is in zo verre

met de nieuwbouw rekening gehouden dat de minder- of meerkosten ten gunste of ten laste

van de exploitatie wel zijn vermeld, doch investeringen niet.  Wel is bij de begroting van de

rentebaten rekening gehouden met maandelijks te betalen bouwtermijnen als gevolg waarvan

de rentebaten sterk dalen.  De afschrijvingen worden eerst in 2013 begroot.  Dan valt ook voor

het eerst een deel vrij van de bestemmingsreserve huisvesting.

›   De doorbelaste kosten betreffen door de partij gemaakte kosten die in rekening worden

gebracht bij de Guido de Brès-Stichting, de SGP-jongeren en de Stichting Vormingsactiviteiten

Oost-Europa.

›   In de op 14 maart 2009 gehouden algemene vergadering is besloten de ledenbijdrage te

verhogen en met ingang van 2011 jaarlijks te indexeren met € 0,50.  Kortheidshalve wordt naar

het desbetreffende voorstel en de toelichting daarop verwezen (opgenomen in Jaarverslag

2008, te downloaden van de website).

De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting van 2012 en 2011 zijn de volgende:

›   De doorbelaste personeelskosten stijgen omdat de nieuwe secretarieel medewerker voor 90%

wordt doorbelast aan de Guido de Brès-Stichting en de SGP-jongeren.  Met deze benoeming is

feitelijk ook voorzien in de vacature van medewerker SGP-jongeren zoals die in het voorjaar van

2011 is ontstaan door het vertrek van de heer F. Houweling.

›   De afschrijvingskosten stijgen licht.  In 2012 wordt een pilot gestart om het voor een aantal

kiesverenigingen mogelijk te maken om inzage te krijgen in de database van het

ledenbeheersysteem en lidgegevens te kunnen aanpassen (proefproject decentraal

ledenbeheer).

›   De huisvestingskosten laten een forse stijging zien.  In 2012 is de huur voor het huidige

kantoorpand verlaagd.  Dit als resultaat van onderhandelingen over de door de verhuurder

gewenste interne verhuizing die in september 2011 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een

bedrag begroot voor kosten bouwmanagement, verhuiskosten en overige niet-investeringen

die met de nieuwbouw te maken hebben.
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BEGROTING BEGROTING

2012 2011

Guido de Brès-Stichting:

Totale lasten  267.070  269.667 

Totale baten  39.750  30.117 

 227.320  239.550 

Subsidie ministerie  154.400  149.800 

Bijdrage SGP  72.920  89.750 

Resultaat  -  - 

SGP-jongeren:

Totale lasten  252.558  294.044 

Totale baten  108.705  108.300 

 143.853  185.744 

Subsidie ministerie  106.000  137.200 

Bijdrage SGP  41.420  61.750 

Resultaat  3.567  13.206 



›   De ledeninkomsten stijgen door een hoger ledenaantal (uitgangspunt is dat de ledenwerfactie

tot een meer dan gemiddelde ledenwinst leidt) en omdat de ledenbijdrage overeenkomstig het

in 2009 door de algemene vergadering genomen besluit wordt verhoogd wordt van € 15,50

naar € 16,00.

›   De opbrengst aan giften daalt omdat er geen verkiezingen worden verwacht en daarom geen

giftenactie voor verkiezingen wordt gehouden.

›   De inkomsten van abonnementen opDe Baniervermindert door een daling van het aantal

abonnees en door een verwacht lager bedrag aan overbetalingen.

›   De overige opbrengsten zijn in 2012 ongeveer hetzelfde begroot als in 2011, zij het dat de

opbrengsten van deelname aan de lunch tijdens de partijdag erbij zijn gekomen.

›   De rentebaten verminderen door de uit eigen vermogen te betalen investeringskosten van de

nieuwbouw voor het SGP-bureau.  Ook is sprake van een dalend rentepercentage.

›   Bij de rijkssubsidie is uitgegaan van de berekende subsidie in 2011 minus een schatting van het

bezuinigingspercentage van de rijksoverheid op subsidies voor 2012.  Er is vanuit gegaan dat

alle kiesverenigingen voor alle leden per 1 januari 2012 (peildatum volgens artikel 32, vierde lid

van de partijstatuten en artikel 2 van het Algemeen Reglement) de partijbijdrage betalen en

dus ook alle leden voor de subsidie meetellen.  Door niet, niet-volledig of te laat betalen,

verminderen de inkomsten van de partij meer dan recht evenredig.

›   De vrijval bestemmingsreserve in 2011 betrof de bestemmingsreserve verkiezingen.  Nu er in

2012 geen verkiezingen zijn, is ook geen sprake van vrijval vanuit deze reserve.  Voor wat

betreft de vrijval bestemmingsreserve huisvesting wordt naar het algemeen gedeelte van deze

toelichting verwezen.

Mededeling over ledenbijdrage 2012 en volgende jaren

In de op 14 maart 2009 gehouden algemene vergadering (partijdag) is de ledenbijdrage voor 2010

vastgesteld inclusief de jaarlijkse indexatie daarvan.

De ledenbijdrage voor 2010 is toen vastgesteld op € 15,= (was € 13,50).  Met ingang van 2011

wordt de ledenbijdrage jaarlijks verhoogd met € 0,50, met dien verstande dat na elke drie jaar

door het Hoofdbestuur aan de algemene vergadering wordt meegedeeld hoe de vastgestelde

indexatie van € 0,50 per jaar zich verhoudt tot de feitelijke ontwikkeling van de (loon)kosten in

die jaren en op basis daarvan - bij een verschil van € 0,50 of meer - de ledenbijdrage tussentijds

per separaat voorstel wordt geactualiseerd (naar beneden of naar boven), waarna vervolgens de

jaarlijkse verhoging met € 0,50 vanaf dit nieuwe 'synchronisatiepunt' weer verder loopt.  De

eerste keer gebeurt dit D.V. in 2014 en vervolgens in 2017, etc.

Het voorgaande betekent dus dat de ledenbijdrage voor 2012, € 16,= is en voor 2013, € 16,50.  In

de D.V. medio maart 2013 te houden partijdag zal de ledenbijdrage voor 2014 (gewijzigd) worden

vastgesteld indien en voor zover daar gelet op het voorgaande aanleiding toe is.  Als dat niet het

geval is, loopt de indexatie gewoon door.
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›   De kosten voor Public Relations zijn lager omdat in 2012 de Gezinsbeurs Wegwijs niet wordt

gehouden en minder promotieartikelen zullen worden aangeschaft in verband met het feit dat

er geen verkiezingen zijn voorzien.

›   De verkiezingskosten zijn lager dan in de begroting van 2011.  Er zijn in 2012 naar verwachting

geen verkiezingen. Deze kosten bestaan alleen uit de dotatie aan de voorziening verkiezingen.

›   De kosten voor De Banier zijn iets lager begroot vanwege minder hoog uitgevallen druk- en

portokosten in 2011.  Voor de begroting van 2012 is de prognose van 2011 als leidraad genomen.

›   De kantoorkosten stijgen ten opzichte van 2011 door een uitbreiding van het

ledenbeheersysteem (proefproject decentraal ledenbeheer).

›   De algemene kosten zijn lager door een vermindering van advieskosten.

›   De bijdrage aan de Guido de Brès-Stichting en de SGP-jongeren is iets minder dan in 2011. 

Deze bijdrage daalt/stijgt met hetzelfde percentage waarmee de rijkssubsidie voor de partij

daalt/stijgt.  In 2012 vermindert de bijdrage bovendien ook nog eenmalig door de verlaging van

de huur van de huidige kantoorruimten.

›   De vergaderkosten vallen hoger uit dan in 2011.  Dit wordt veroorzaakt door de voor de

partijdag voorziene lunch.  Overigens wordt daarvoor een kostendekkende bijdrage gevraagd

zodat de overige opbrengsten met een zelfde bedrag zijn verhoogd.



Bijlage B

Verkiezing leden Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur stelt in de hierna vermelde gevallen de volgende kandidaten voor (telkens in

alfabetische volgorde).

I.   Aftredend en herkiesbaar, M.F. van Leeuwen
a.   D. van Dijk

De heer Van Dijk, geboren op 1 november 1951, is leraar primair on- derwijs.  Hij is voorzitter van

de fractie van de SGP in de Provincia- le Staten van Overijssel.  De heer Van Dijk is ouderling van

de Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden.

b.   M.F. van Leeuwen

De heer Van Leeuwen, geboren op 23 april 1948, is voorzitter van het College van Bestuur van het

Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College.  Hij is vanaf 2006 lid van het Hoofdbestuur

van de SGP en vanaf maart 2010 algemeen voorzitter daarvan.  De heer Van Leeuwen is ouderling

van de Hersteld Hervormde Gemeente te Maartensdijk.

II.   Aftredend en herkiesbaar, mr. P.J. den Boef
a.    mr. P.J. den Boef

De heer Den Boef, geboren op 21 januari 1953, is advocaat/media- tor.  Hij is vanaf 1997 lid van

het Hoofdbestuur van de SGP en ge- meenteraadslid voor de SGP in Houten.  Daarnaast vervult hij

nog diverse andere nevenfuncties, zoals voorzitter van de klachtencom- missie van het

reformatorisch onderwijs en van de functiewaarde- ringscommissie van de Stichting Adullam.  Hij

is lid van de Vereni- ging Bouwrechtadvocaten.  De heer Den Boef is lid van de Gerefor- meerde

Gemeente in Houten.

b.    ing. M. van Essen

De heer Van Essen, geboren op 1 oktober 1970, is manager project services.  Hij is bestuurslid van

de plaatselijke kiesvereniging te Rhenen en voorzitter van SGP-jongeren in de regio Veenendaal. 

De heer Van Essen is lid van de Gereformeerde Gemeente te Rhenen.

III.   Aftredend en herkiesbaar, prof.dr.ir. A.G. Bregman
a.     prof.dr.ir. A.G. Bregman

De heer Bregman, geboren op 14 december 1964, is hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de

Universiteit van Amsterdam, senior stafmedewerker bij het Instituut voor Bouwrecht in Den Haag

en directeur van Bregman Advisering B.V.  Hij is vanaf 2004 lid van het Hoofdbestuur.  De heer

Bregman is ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Naaldwijk.

b.     drs. G. van Veldhuizen

De heer Van Veldhuizen, geboren op 5 oktober 1977, is opleidings- manager economie aan het

Hoornbeeck College te Rotterdam.  Voorheen was hij jeugdwerkadviseur van de SGP-jongeren en

in 2006 campagneleider voor de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen.  De heer Van Veldhuizen

is diaken van de Gereformeerde Gemeente te Gouda en penningmeester van het Deputaatschap

voor Studerenden binnen de Gereformeerde Gemeenten.
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Bijlage C

Voorstel (Her)benoeming leden Commissie van beroep
In artikel 21, eerste lid van de partijstatuten is bepaald dat er een Commissie van beroep is die

bestaat uit een voorzitter en twee andere leden.  De commissieleden en hun plaatsvervangers, die

uiteraard lid dienen te zijn van de SGP, worden op voordracht van het Hoofdbestuur benoemd

door de algemene vergadering voor een periode van vijf jaren.  Benoeming van commissieleden

heeft voor het laatst plaatsgevonden op 31 maart 2007.

Het Hoofdbestuur draagt de volgende personen ter benoeming voor:

Voorzitter:                                            Plv. voorzitter:

mr. A. Dangremond                            drs. P.C. den Uil

Leden:                                                   Plv. leden:

drs. F.W. den Boef                              mr. M. Rebel

mr. A. Klaassen                                   mr. H.A.W. Bouman

Preadvies van het Hoofdbestuur

Geadviseerd wordt bovenbedoelde personen (opnieuw) te benoemen.

SGP16174-16382-nl--0212-1   26 21-02-2012   09:15:13



52

Bijlage 2
Kwantitatief overzicht

Aantal per 31 
december 2011

Aantal per 
31 december 2010

Zetels in Tweede Kamer 2 2

Zetels in Eerste Kamer 1 2

Zetels in Europees Parlement 

(tot en met 2008 samen met de ChristenUnie)

1 1

Leden 28048 27.687

Abonnees op De Banier 7004 7.097

Plaatselijke kiesverenigingen 188 201

Provinciale verenigingen 11 11

Gedeputeerden 1 1

Leden Provinciale Staten 12 14

Burgemeesters 8 6

Wethouders 42 40

Raadsleden 258 260

Waterschappen - algemeen bestuur 14 13

Waterschappen - dagelijks bestuur 5 6

Templates website 65 65
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Bijlage 3

Verslag van de op 19 maart 2011 gehouden 90e algemene vergadering (partijdag) van de

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in een congreszaal van Intres B.V. te Hoevelaken

1.1 Opening
De partijvoorzitter, ds. A. van Heteren, heet een ieder hartelijk welkom en in het bijzonder alle

genodigden, de forumleden en de afgevaardigden van het landelijk bestuur van de ChristenUnie

en van het bestuur van het CDA.

Er is bericht van verhindering ontvangen van het Hoofdbestuur van de VVD en de heren ds. M.

Klaassen, drs. B. Belder, R. van Ommeren, K.J.G. Kats, A. de Boer, G.A.R. Kraaijeveld, J.C. Bazen, J.

Klepper en P.W.J. Hoek.

De afgevaardigden uit Werkendam zullen in verband met ernstige verkeershinder later ter

vergadering komen.

De partijvoorzitter vraagt aan de leden van het stembureau, zoals vermeld aan het slot van de

agenda, om na het zingen van het Wilhelmus naar zaal 2 (de ontvangstzaal) te gaan voor het

tellen van de stemmen met betrekking tot de verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur.

Vervolgens spreekt de partijvoorzitter de wens uit dat van een goede vergadering sprake zal

mogen zijn en vraagt hij de vergadering om Psalm 98 vers 4 te zingen, waarna hij Openbaring 6 :

1-17 leest en voorgaat in gebed.

De partijvoorzitter spreekt vervolgens een openingswoord uit naar aanleiding van Openbaring 6 :

12, luidende: “En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote

aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed”.  De

partijvoorzitter merkt op dat onze gedachten uitgaan naar allen die getroffen zijn door de grote

aardbeving in Japan.  Wat blijkt daaruit dat we ondanks alle wetenschap toch kwetsbaar zijn.  Het

zijn tekenen der tijden waarin we de voetstappen van Christus horen, Die zal wederkomen om te

oordelen de levenden en de doden.  Het woord "aardbeving" wordt ook gebruikt ten aanzien van

veranderingen onder het heidendom ten tijde van het Romeinse Rijk.  Het heidendom werd als het

ware getroffen door een aardbeving toen afgodstempels werden afgebroken door de prediking

van Gods Woord die vrucht mocht dragen.  Mensen werden tot onderdanen van Christus gemaakt

door de Ruiter op het witte paard, Die uitging overwinnende, én opdat Hij overwon.  Het

heidendom werd van de troon gestoten en het christendom is er voor in de plaats gekomen.  Een

grote aardbeving.  Dat is ook nodig in het hart van ons mensen.  Wij zijn van nature afgoden-

dienaars die God in het paradijs de rug hebben toegekeerd.  Doch de Heere komt tot ons met Zijn

Woord.  Dat Woord mag op gepaste wijze en op de juiste momenten ook worden vertolkt door

SGP'ers.  Het wonder van de wedergeboorte, van waarachtige bekering en het zaligmakende

geloof heeft iedereen nodig.  De beslissende vraag voor een ieder van ons is of wij van dat wonder

afweten.  Een grote aardbeving.  De kanttekenaren trekken ook lijnen naar de Roomse kerk.  De

zon werd zwart als een haren zak.  Christus, de Zon der gerechtigheid, is door menselijke

inzettingen verduisterd.  En de maan werd als bloed.  De kerk van Christus, die als de maan van

Hem alleen haar licht ontvangt, is met bloedige vervolgingen vervuld.  De sterren, dat zijn de

herders en leraars, zijn van de hemelse en geestelijke zorg tot aardse en wereldse zorg vervallen. 

Zij gingen op in aardse dingen en hadden weinig tot geen oog voor geestelijke zaken.  De Heere

heeft daarin verandering gebracht.  Gods Woord kwam weer centraal te staan.  Eigengerechtig-

heid komt niet in aanmerking als het gaat om de zaligheid, maar alléén de gerechtigheid van
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Christus.  Er kwamen weer geestelijken die zich om het eeuwig welzijn bekommerden.  Ook wij

zijn zo geneigd om te vertrouwen op de goede dingen die wij hebben, zoals een net leven, juiste

beginselen, etc.  Inderdaad allemaal goede dingen, doch die kunnen geen grond zijn voor de

eeuwigheid.  Er is als het ware een aardbeving voor nodig om dat van ons weg te nemen.  De dag

van de wederkomst van Christus zal ontzagwekkend zijn.  Gods Woord zegt van de onbekeerden:

"En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht

Desgenen Die op den troon zit, en van den toorn des Lams."  Voor hen die vijanden van God zijn

gebleven, zal er geen verberging zijn.  Maar zij die bij God vandaan de eigen helwaardigheid

leerden inleven, zullen de woorden van de moordenaar aan het kruis als antwoord krijgen:

"Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn."  De tijd snelt voort.  Daarom moeten wij er ernst mee

maken opdat Gods Woord naar Zijn welbehagen vrucht zal mogen dragen en wij onderdanen

mogen worden van de Ruiter op het witte paard Die eenmaal zal wederkomen om te oordelen de

levenden en de doden.  Schijnchristenen worden dan ontmaskerd, maar voor de ware christenen

zal dan van hun zaligheid gelden: "Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen."

De partijvoorzitter verklaart de vergadering met dit openingswoord voor geopend.

1.2 Telefax aan H.M. de Koningin
De partijvoorzitter deelt mee dat een telefax wordt verzonden aan H.M. de Koningin met de

volgende inhoud:

"Majesteit,

De leden en het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), vandaag in vergadering

bijeen te Hoevelaken, betuigen U en Uw Koninklijk Huis hun eerbied, aanhankelijkheid en

hoogachting.  Het is een Bijbelse opdracht om God te vrezen en de Koning te eren.  Ook vanuit de

historie van ons land weten wij ons verbonden aan Uw Koninklijk huis.

De spanningen in de Nederlandse samenleving nemen toe.  Dat geldt eveneens de internationale

verhoudingen.  Wij constateren dat in onze samenleving niet Gods Woord het kompas is, maar

individuele (gevoels)opvattingen.  Daarnaast staat niet de gemeenschap met haar historische

wortels centraal, maar het individu los van de geschiedenis en gericht op maximale vrijheid.

De Bijbel, het Woord van God, dient het levenskompas van ons allen te zijn.  De Heere geve U, Uw

Koninklijk Huis en ons de levenspraktijk die Jozua, de opvolger van Mozes, zijn volk voorhield:

‘En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid’ (Jozua 24:14a).  Dat is van

doorslaggevende waarde voor overheid en burgers.

Onze partij wenst U in Uw moeilijke en eenzame taak toe dat de Heere U kracht, wijsheid en licht

wil schenken om in afhankelijkheid van Hem Uw koningschap op een waardige wijze te vervullen

ten dienste van ons land.

De leden en het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij wensen U en Uw gezin Gods

onmisbare zegen toe voor het persoonlijke en staatkundige leven.

Drs. P.A. Zevenbergen,

Secretaris van het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)"

1.3 Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus
Op verzoek van de partijvoorzitter worden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus staande

gezongen.
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2. Vaststellen van het verslag van de op 27 maart 2010 gehouden Algemene Vergadering
De tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  Naar aanleiding van het verslag worden

geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.

3.1 Vragen naar aanleiding van het Jaarverslag 2010
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de cijfers die bij de agenda zijn gevoegd

(prognose en begroting) en die uit de jaarrekening moeilijk met elkaar zijn te vergelijken.  De

indeling is redelijk gelijk, maar de cijfers per rubriek wijken soms behoorlijk af.  Zie bijvoorbeeld

de personeelskosten.  Op deze wijze is er geen goede vergelijking mogelijk tussen de prognose

voor 2010 zoals die bij de agenda is gevoegd en de jaarrekening over 2010 zoals die achterin het

jaarverslag is opgenomen.  Gevraagd wordt om ervoor te zorgen dat er vanaf volgend jaar een

goede vergelijking mogelijk is tussen deze cijfers.

De penningmeester antwoordt dat eerder een soortgelijke vraag is ontvangen.  Het is inderdaad

verwarrend, maar hopelijk eenmalig.  Het heeft namelijk te maken met het feit dat bij het

opstellen van de begroting voor 2010 - dat is in september 2009 - niet bekend was dat het kabinet

Balkenende-IV begin 2010 zou vallen.  In de begroting voor 2010 is dus op geen enkele wijze

rekening gehouden met verkiezingskosten, terwijl die uiteindelijk een niet onbelangrijk deel zijn

geweest van de feitelijk gemaakte kosten, dus de prognose.  Vandaar de grote afwijkingen bij de

personeelskosten.  De campagne is namelijk volledig gedaan met de zittende medewerkers, maar

die kosten zijn wel ten laste van de bestemmingsreserve verkiezingen gebracht.  Dat is dus een

belangrijk gedeelte van de "doorbelaste personeelskosten".  Dat geeft inderdaad een raar beeld. 

De vergelijking tussen begroting 2010 en begroting 2011 is zuiverder.  Vervolgens wordt

opgemerkt dat daarvoor begrip is, maar dat de rubricering niet helemaal met elkaar overeenkomt.

De penningmeester zegt toe volgend jaar nog eens kritisch te zullen kijken naar de presentatie

van de verschillende cijfers.

3.2 Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop
Over de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop worden geen vragen

gesteld of opmerkingen gemaakt.  De onderhavige financiële stukken worden vervolgens

ongewijzigd vastgesteld waarmee de algemene vergadering het Hoofdbestuur déchargeert.

4. Voorstel van het Hoofdbestuur om goedkeuring te verlenen aan het besluit een bouwkavel
met een kantoorvilla te kopen ten behoeve van nieuwbouw van een kantoorpand.  De
goedkeuring is vereist nu de rechtshandeling en/of investering een bedrag van € 226.890,11
te boven gaat
De algemeen voorzitter merkt vooraf op ten aanzien van het gevolgde proces en de communicatie

dat het Hoofdbestuur voorstellen moet voorleggen aan de Raad van Advies.  Pas daarna kan

verzending aan de plaatselijke kiesverenigingen plaatsvinden.  Dit betekent dat niet eerder dan

begin januari 2011 de vergaderstukken konden worden toegezonden. Eerdere toezending zou niet

correct geweest zijn richting de Raad van Advies en bovendien zeer onverstandig in verband met

lopende onderhandelingen.  In de vergadering van het Hoofdbestuur met de Raad van Advies

waarin dit voorstel is behandeld, waren door de barre weersomstandigheden helaas slechts zes

leden van de Raad van Advies aanwezig.  Mede daardoor is de verstrekte informatie en de

uitgebreide toelichting in beperkte kring blijven hangen.  In die vergadering is besloten om een

zelfde uitgebreide toelichting, maar dan met definitieve cijfers, die naar verwachting lager zouden

uitvallen, ook in de ledenvergadering te geven.  Het Hoofdbestuur had niet verwacht dat dit

voorstel, dat is een inschattingsfout, zo veel vragen zou oproepen.  Voor de kritiek op deze

onderschatting buigt het Hoofdbestuur deemoedig het hoofd.  Dit tekort aan informatie is

gecompenseerd door op 15 februari 2011 een brief te zenden aan alle kiesverenigingen waarin

getracht werd op alle vragen een eerlijk antwoord te geven.  Deze brief schijnt bij sommige

kiesverenigingen te laat ontvangen te zijn om in de beraadslagingen in de ledenvergaderingen

SGP16174-16382-nl--0212-1   28 21-02-2012   09:15:13



nog een rol te kunnen spelen.

Het Hoofdbestuur zag en ziet het als een groot voordeel dat er binnen het Hoofdbestuur en de

organisatie mensen zijn met een zeer ruime ervaring in de begeleiding van nieuwbouwprojecten

in het westen van het land.  Daarbij heeft het Hoofdbestuur er voor gewaakt zich niet in het eigen

gelijk te wentelen, want de huisvestingscommissie heeft niet alleen gebruik gemaakt van interne,

maar ook van externe expertise.  Tot slot is het eindresultaat onderworpen aan het oordeel van

een externe second opinion.  Het resultaat is een goed voorstel dat door de heren Zevenbergen en

Tanis zal worden toegelicht.

Vervolgens geeft de heer Zevenbergen aan de hand van een powerpointpresentatie een

uitgebreide toelichting op het voorstel.  Ook hij gaat in op het verloop van het proces en merkt op

dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de brief met vragen en antwoorden beter parallel had

kunnen lopen met de verzending van de stukken voor de partijdag.  Nu dat niet is gebeurd, is ruis

ontstaan, waarvoor hij excuses aanbiedt.  Daarna schetst hij de noodzaak van nieuwe huisvesting

voor het SGP-bureau.  Na de verkoop van het ds. G.H. Kerstenhuis in Den Haag is een minimaal

aantal m2 gehuurd in Gouda vanwege de toenmalige inhouding van de rijkssubsidie.  Gelet op de

uitspraken van zowel de Raad van State als de Hoge Raad hoeft voor een inhouding van de

rijkssubsidie niet meer te worden gevreesd.  De heer Zevenbergen legt uit waarom het

Hoofdbestuur een voorkeur heeft voor koop boven huur en waarom gezocht is naar een vrijstaand

gebouw.  Op die manier is in samenspraak met het personeel en onder begeleiding van een

externe deskundige een programma van eisen opgesteld.  Na een intensieve zoekactie moest

worden geconcludeerd dat er in Gouda geen geschikt pand te vinden was.  Toen is de focus

verlegd naar Rotterdam.  De optie Rotterdam-Zevenkamp is bouwtechnisch en financieel volledig

uitgewerkt tot op besteksniveau.  Dit om te voorkomen dat de partij achteraf met meerwerk zou

worden geconfronteerd.  In financiële zin is duidelijk geworden dat de totale investering maximaal

€ 1,85 mln. zal zijn.  Dat resulteert in € 80.000 aan jaarlijkse exploitatiekosten.  De componenten

waaruit dat bedrag bestaat, worden toegelicht en vergeleken met de huidige huursituatie en de

situatie waarin de beoogde nieuwbouw niet zou worden gekocht, maar gehuurd.  Samenvattend

stelt de heer Zevenbergen dat:

›   de aankoop nieuwe huisvesting betekent op een aanvaardbare afstand van de huidige

werksituatie van het personeel;

›   de aankoop nieuwe huisvesting betekent die optimaal voldoet aan de behoefte van de

organisatie en de wensen van het personeel;

›   de aankoop betekent dat bijna twee keer zo veel m2 worden gerealiseerd tegen nog niet

anderhalf keer de huidige kosten;

›   de aankoop niet leidt tot contributieverhoging om uitsluitend die reden.

De algemeen voorzitter geeft het voorstel na de presentatie in bespreking.

De kiesvereniging van Harderwijk/Hierden merkt op aanvankelijk tegen het voorstel te zijn

geweest, maar na deze verhelderende toelichting waaruit blijkt dat sprake is van een solide

exploitatieberekening, voor te zullen stemmen.  De kiesvereniging van Nijkerk vindt de situatie

door de gegeven toelichting ook veranderd, maar heeft nog wel de vraag of Den Haag toch geen

betere locatie is en wil graag bevestigd krijgen dat er geen bijzondere risico's meer zijn met

betrekking tot de rijkssubsidie.  Het laatste wordt nog eens bevestigd.  Dat de bouwprijs fors

neerwaarts kon worden bijgesteld, heeft te maken met het feit dat door scherp onderhandelen

verschillende meerkosten in de bouwprijs als zodanig konden worden opgenomen.  De

kiesvereniging van Rijssen vindt dat een onjuist beeld is gegeven over de exploitatiekosten,

omdat uit is gegaan van een veel te laag bedrag aan rentederving.  Een rente van 3% à 4% is wat

deze afgevaardigde betreft realistisch.  De heer Tanis antwoordt dat het Hoofdbestuur voor 100%

veilig belegt, dus niet in aandelen e.d., en de gebruikelijke spaarrente tussen de 1% en de 2% zit. 

Gerekend is met de rente die de SGP nu daadwerkelijk krijgt.  Ook de kiesvereniging van Wierden

vraagt en krijgt daarover meer duidelijkheid, waarbij de heer Tanis ook nog het feit betrekt dat
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sprake is van een bestemmingsreserve van zo'n € 900.000 die voor de nieuwbouw wordt

aangewend.  Een afgevaardigde merkt op zelf makelaar te zijn en beheerder van een

vastgoedportefeuille.  Hij vindt het Hoofdbestuur buitengewoon slim handelen door een pand in

Den Haag in een hoogconjunctuur te verkopen en nu in een laagconjunctuur weer een pand te

kopen.  Een gekocht pand "komt naar jezelf toe" en huur niet.  Zeker nu het helemaal uit eigen

middelen kan worden gefinancierd en er geen bank aan te pas komt, is hij er een warm

voorstander van.  Ook mevrouw Van Dongen vindt het een goede beslissing en heeft er alle

vertrouwen in, nu zo veel mensen met een groot verstand daarnaar gekeken hebben.

Ook de kiesvereniging van Hendrik-Ido-Ambacht vraagt naar de risico's met betrekking tot de

rijkssubsidie.  De partijvoorzitter antwoordt dat die risico's er niet zijn en dat de partij zich ook

niet moet laten verlammen door een voor iedereen onbekende toekomst.  Hij verwijst in dit

verband naar de bekende woorden van Luther, dat hij vandaag nog een boom zou planten als hij

wist dat morgen de aarde zou vergaan.  Ook voor de partij geldt dat gewerkt moet worden zo lang

het dag is en er ook vertrouwen moet zijn in de toekomst.  Er blijft altijd een pand met waarde

over.  De kiesvereniging van Alphen aan den Rijn ziet het belang van een centraal gelegen

kantoorgebouw.  Als op het SGP-bureau de dingen goed lopen, komt dat de hele partij ten goede. 

De kiesvereniging van Gouda betreurt het vertrek uit Gouda en vraagt of overwogen is om het

gevraagde mandaat van de ledenvergadering op te rekken.  De heer Zevenbergen antwoordt dat

het hele bouwproject grondig is geanalyseerd, er ook rekening is gehouden met een bedrag voor

onvoorziene kosten, en daarom volstaan kan worden met een mandaat voor € 1,85 mln.  De

kiesvereniging van Terneuzen merkt op terdege kennis te hebben genomen van het feit dat de

contributie niet wordt verhoogd.  De voorzitter bevestigt dat, doch voegt daaraan toe dat die

opmerking de destijds afgesproken systematiek van indexering van de contributie onverlet laat. 

De contributie wordt niet verhoogd voor de huisvesting als zodanig.  De kiesvereniging van Delft

is blij met de gegeven toelichting en vraagt het Hoofdbestuur om de aspecten met betrekking tot

de communicatie als leerpunt mee te nemen.  Ook de kiesvereniging van Zwijndrecht vraagt nog

naar het kostenaspect en dan met name het feit dat de investering nu 10% lager is, maar de

exploitatiekosten ineens 20% lager zijn.  De heer Tanis antwoordt dat kritisch is gekeken naar alle

kostencomponenten en ook de vrijval uit de bestemmingsreserve pas goed kon worden bepaald

nadat bekend was hoe groot die na het vaststellen van de jaarrekening over 2010 is.  Dat kon eind

vorig jaar dus nog niet.

De algemeen voorzitter merkt desgevraagd nog op dat kiesverenigingen er bij het geven van een

mandaat aan afgevaardigden op moeten letten dat daarin altijd ruimte zit voor het maken van een

nadere afweging op basis van in een vergadering gehoorde argumenten, omdat anders een

beraadslaging tijdens de vergadering op voorhand zinloos is.  Voor het overige moeten

afgevaardigden uiteraard handelen zoals zij in het licht van een gegeven mandaat menen te

moeten handelen.

De kiesvereniging van Dordrecht vindt het jammer dat het Hoofdbestuur het amendement van die

kiesvereniging ontoelaatbaar heeft geacht, maar trekt dat gelet op de toelichting van de heer

Zevenbergen in, zodat het verder toch al geen deel meer uitmaakt van de beraadslaging.  De

algemeen voorzitter zegt dat het Hoofdbestuur zich aan de eigen partijreglementen moet houden,

maar dat het formele argument van de ontoelaatbaarheid van het amendement een uitgebreide

inhoudelijke beoordeling niet in de weg heeft gestaan.

Uit de stemming over het voorstel blijkt dat zo'n 10 afgevaardigden van de ruim 350 tegen het

voorstel zijn.  De overgrote meerderheid stemt met het voorstel in.  De algemeen voorzitter dankt

de vergadering hartelijk voor het geschonken vertrouwen.

5. Rondvraag
De kiesvereniging van Veen vraagt zich af hoe het Hoofdbestuur van de partij aankijkt tegen de

lijstverbinding met de ChristenUnie gezien de laatst gehouden Statenverkiezingen.  Ter toelichting
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wordt vermeld dat de SGP veel vaker voor regeringsvoorstellen stemt dan de ChristenUnie en dat

daarom de vraag gerechtvaardigd is of een lijstverbinding wel zo voor de hand ligt.  Men zoekt

toch vaak samen op te trekken met diegenen met wie men zich verwant voelt.  Het lijkt er de

laatste tijd immers veel op dat de SGP en de ChristenUnie eerder uit elkaar dan naar elkaar toe

groeien.  De principiële en inhoudelijke verschillen nemen alleen maar toe.  Hoe hiermee om te

gaan?

De algemeen voorzitter antwoordt dat de vraag over samenwerking met andere partijen op lokaal

en provinciaal niveau ligt bij resp. plaatselijke kiesverenigingen en provinciale verenigingen. 

Waarschijnlijk is deze vraag gericht op een horizontale lijstverbinding voor de Eerste

Kamerverkiezingen.  In het verleden werd keer op keer zo'n lijstverbinding aangegaan met CDA en

ChristenUnie.  Dergelijke horizontale lijstverbindingen mogen voor het eerst bij de aanstaande

Eerste Kamerverkiezingen niet meer worden aangegaan volgens de Kieswet, dus dat is niet aan de

orde.  Allerlei speculaties in de pers over rekenkundige voorbeelden en de mogelijke gevolgen

daarvan voor de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen - die desondanks toch altijd ongewis is

en blijft - zijn niet even valide.  Dit laat onverlet dat de drie genoemde partijen hierover wel met

elkaar in gesprek zijn.  Een exposé over alle facetten van samenwerking met welke partijen dan

ook, valt ver buiten het bestek van een rondvraag.

De kiesverenigingen van Scherpenzeel en Leerbroek vragen hoe het Hoofdbestuur staat ten

opzichte van de Herziene Statenvertaling waarbij de kiesvereniging van Leerbroek vindt dat

uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van de laatste editie van de Gereformeerde

Bijbelstichting (GBS).

De algemeen voorzitter antwoordt dat de rondvraag alleen maar is bedoeld voor het stellen van

eenvoudige vragen waarvan verwacht kan worden dat die ter plaatse beantwoord kunnen

worden.  Dit wordt ook telkens zo inDe Baniervermeld.  Deze vragen voldoen daar zeker niet aan. 

Het Hoofdbestuur vindt de discussie hierover primair een kerkelijke aangelegenheid.  Het

partijstandpunt is te vinden in de statuten, die uiteraard bij ieder lid bekend zijn.

6. Mededelingen
De partijvoorzitter doet vervolgens een aantal mededelingen.

De eerste betreft een logistieke over het verlaten van de vergaderzaal, ook na sluiting van de

vergadering.  De tweede mededeling is bedoeld om te herinneren aan de D.V. op zaterdag 2 april

te houden kadercursusdag, niet alleen voor raadsleden, wethouders, Statenleden en andere

politici, maar juist ook voor bestuursleden van bijvoorbeeld kiesverenigingen en ook gewoon voor

leden van de partij.

7. Politiek statement van G.R.J. van Heukelom
De heer G.R.J. van Heukelom houdt een korte inleiding over de "Leefbaarheid van het landelijk

gebied" met de focus op de "krimp van de bevolking en de gevolgen voor het

voorzieningenniveau".  Daarna vindt hierover een forumdiscussie plaats.

8. Discussie over politieke statement o.l.v. W. Kolijn
De algemeen voorzitter, de heer W. Kolijn, leidt de discussie over het onderwerp.  Hij geeft aan de

heer ing. D. Prosman de gelegenheid om te reageren op de inleiding van de heer Van Heukelom. 

De heer Prosman vertelt over zijn ervaringen in de Betuwe.  Daar was juist sprake van behoefte

aan nieuwe woningen en een gebrek aan mogelijkheden om die te realiseren.  Als het

voorzieningenniveau in kleine kernen vermindert, heeft dat invloed op de leefbaarheid.  Een

gemeentebestuur moet daar iets aan doen, waarbij hij aan winkels en zorgvoorzieningen meer

prioriteit zou geven dan aan culturele voorzieningen.

De heer prof.dr. E. Dijkgraaf wijst op het verschil in mogelijkheden om deze problematiek voor het

voetlicht te brengen.  Een grote gemeente als Rotterdam heeft direct contact met ministers. 
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Verder wijst hij op het belang van economische dragers, waarbij de landbouw niet mag worden

vergeten.  De heer Prosman erkent desgevraagd dat een kleine supermarkt zeker in het licht van

een voortgaande schaalvergroting het hoofd moeilijk boven water zal kunnen houden, maar toch

zijn er mogelijkheden door bijvoorbeeld combinaties te maken met woningbouw door

woningbouwverenigingen.  Op die manier kunnen de kosten voor een winkelier voor vastgoed

worden beperkt door een gedeeltelijke afwenteling daarvan op min of meer publieke middelen. 

De heer Dijkgraaf vindt het begrijpelijk dat een ondernemer een bedrijfseconomische afweging

maakt en bijvoorbeeld de conclusie trekt dat een voorziening niet meer te exploiteren is. 

Creatieve oplossingen als door de heer Prosman genoemd, juicht hij toe.  Voor wat betreft het

onderwijs mag er geen dwang zijn om samenwerkingsscholen tot stand te brengen (fusies van

scholen vanuit verschillende richtingen).  Op een vraag antwoordt hij dat het subsidiëren van

ondernemers geen oplossing is omdat dit volgens Europese regelgeving niet is toegestaan.  Het

probleem van grote winkelketens zoals Hornbach en andere is duidelijk, maar in een vrije markt

valt daar niet veel tegen te doen.  Het is voor gemeenteraden wel zaak om zo veel mogelijk te

voorkomen dat dergelijke winkels op zondag open mogen zijn.  Ook dat is een factor van

betekenis voor het voortbestaan van kleine(re) winkels.  De heer Dijkgraaf herhaalt dat

economische dragers belangrijk zijn en voorgaande kabinetten door regeldruk, milieu- en

natuurbeleid juist het ondernemerschap hebben geremd.  De SGP staat op hoofdlijnen positief

tegenover het economisch beleid van dit kabinet.

9. Toespraak van mr. C.G. van der Staaij
De heer Van der Staaij houdt zijn eerste toespraak als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van

de SGP.

Bedoelde toespraak is opgenomen in De Banier van 1 april 2011 (90e jaargang nr. 6) die is

toegezonden aan alle leden en donateurs van de partij.

10. Uitslag van de (her)verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur
De partijvoorzitter deelt mee dat op de aan H.M. de Koningin verzonden telefax een antwoord is

ontvangen.  Het telefaxbericht luidt als volgt:

"Den Haag, 19 maart 2011

De Weledelgeleerde Heer

Drs. P.A. Zevenbergen

Secretaris van het Hoofdbestuur van de

Staatkundig Gereformeerde Partij

Op verzoek van Hare Majesteit de Koningin breng ik U, het bestuur en de leden van de

Staatkundig Gereformeerde Partij, heden verenigd te Hoevelaken ter gelegenheid van de

algemene vergadering, haar hartelijke dank over voor Uw vriendelijke bericht en de gevoelens

van verbondenheid met haar en haar huis zoals daarin verwoord.

De Chef van het Militaire Huis van

Hare Majesteit de Koningin

voor deze

Adjudant van Dienst van

Hare Majesteit de Koningin

C.G.M. Tieken

Luitenant-kolonel der Luchtdoelartillerie”'
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Daarna maakt hij de uitslag van de stemming voor de leden van het Hoofdbestuur bekend.  De

heer ds. H. van den Belt is herkiesbaar.  Nevenkandidaat is ds. M. Klaassen.  Er zijn 353 geldige

stemmen uitgebracht.  Op ds. Van den Belt zijn 340 stemmen uitgebracht en op ds. Klaassen 13

stemmen. Ds. Van den Belt is dus herkozen.

Ook de heer J.P. Tanis MBA is herkiesbaar.  Nevenkandidaat is drs. A.P. de Jong.  Er zijn 345 geldige

stemmen uitgebracht en 8 stemmen zijn ongeldig.  Op de heer Tanis zijn 304 stemmen uitgebracht

en op de heer De Jong 41 stemmen.  Ook de heer Tanis is dus herkozen.

Tot slot is ook de heer drs P.A. Zevenbergen herkiesbaar.  Nevenkandidaat is de heer drs. P.W.J.

Hoek.  Er zijn 353 geldige stemmen uitgebracht.  Op de heer Zevenbergen zijn 321 stemmen

uitgebracht en op de heer Hoek 32 stemmen. Daarmee is de heer Zevenbergen herkozen.

De partijvoorzitter deelt mee dat de herkozen leden van het Hoofdbestuur daarin reeds bewilligd

hebben bij hun kandidatuur.

Afscheid van de heer W. Kolijn als algemeen voorzitter

De partijvoorzitter merkt op dat het voor de heer Kolijn een gedenkwaardige dag is nu hij afscheid

neemt als algemeen voorzitter.  Hij heeft die bestuursfunctie ruim tien jaar vervuld.  De

partijvoorzitter zegt hem heel hartelijk dank voor alles wat hij in die jaren voor de partij heeft

gedaan en betekend.  Het heeft hem veel tijd, inspanning en energie gekost, maar de Heere gaf

hem moed, lust en krachten.  De partijvoorzitter karakteriseert de heer Kolijn als bescheiden,

samenbindend, deskundig en zeker ook als beginselvast.  Refererend aan artikelen van de heer

Kolijn in het partijbladDe Baniermerkt de partijvoorzitter op dat zijn streven altijd gericht is

geweest op het tot meer erkenning brengen van Gods Woord in het politieke en maatschappelijke

leven.  Vrees God en houd Zijn geboden, want ditbetaamtallen mensen.  De partijvoorzitter

schetst de huidige tijdsomstandigheden, de goddeloosheid van de huidige generatie, maar ook

het gegeven dat er geen reden is om onszelf daarboven te verheffen.  Hij spreekt nogmaals zijn

erkentelijkheid uit voor alles wat de heer Kolijn heeft betekend en betrekt daar ook nadrukkelijk

mevrouw Kolijn bij.  Zij heeft haar man veel moeten missen.  Beiden wordt van harte Gods

onmisbare zegen toegewenst en dat het hen in alle opzichten goed mag gaan.  Ook zijn opvolger,

de heer M.F. van Leeuwen, wordt Gods zegen toegewenst.  De partijvoorzitter overhandigt de heer

Kolijn vervolgens een aantal boeken en een bij de penningmeester te verzilveren tegoedbon voor

bijvoorbeeld een reis voor hem en zijn echtgenote en aan mevrouw Kolijn een plantenbak.

Vervolgens spreekt namens de SGP-jongeren de heer J.J. Rozendaal de heer Kolijn toe.  Hij merkt

op dat een periode van tien jaar om de functie van algemeen voorzitter te vervullen bepaald niet

kort is.  Zeker niet gelet op de praktijk bij andere politieke partijen.  Als breder gekeken wordt dan

het voorzitterschap is duidelijk dat het leven van de heer Kolijn verweven is met de SGP.  Een

onvervalste SGP-er.  Vervolgens brengt hij de tomeloze inzet van de heer Kolijn onder de aandacht

en dat in een periode waarin de SGP veel voor haar kiezen heeft gehad.  Dat getuigt van

zelfopoffering.  Op één punt heeft de heer Kolijn een verborgen agenda gehanteerd, zo zegt de

heer Rozendaal.  Hij heeft namelijk de Zeeuwse taal en cultuur tot meerdere erkenning gebracht in

's lands vergaderzalen.  Dat staat niet in het beginselprogramma, maar de inspanningen van de

heer Kolijn op dat terrein zijn onmiskenbaar.  Nuchter, rechtlijnig en met zeer veel humor.

De heer Rozendaal zegt dat de Oranje Bovenprijs jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die

zich kenbaar heeft ingezet voor Bijbelse politiek.  Daar is bij de heer Kolijn geen twijfel over

mogelijk.  Daarom krijgt hij de Oranje Bovenprijs 2011 overhandigd en wordt hem het

bijbehorende versiersel, een oranje sjaal, omgehangen.

Tot slot krijgt de heer Van der Staaij de gelegenheid om de heer Kolijn toe te spreken.  Hij

memoreert dat er nogal wat mopperaars waren toen premier Rutte zei dat de SGP een leuke partij

is met leuke mensen.  Die mopperaars zouden verplicht moeten worden om eens met de heer

Kolijn op te trekken.  De wijze waarop hij de vergadering ook nog deze ochtend heeft geleid, is
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daar een mooi staaltje van.  De heer Kolijn is wars van gewichtigdoenerij, het gaat hem om de

inhoud en niet om mensen.  De eer van God, daar stond en staat hij voor.  Hij beschikt over een

prima ontwikkelde politieke intuïtie en daar heeft ook de Tweede Kamerfractie regelmatig haar

voordeel mee gedaan.  Hij weet wat er in de partij leeft.  Ook mevrouw Kolijn droeg haar steentje

bij door bijvoorbeeld zijn speeches van commentaar te voorzien.  Ook de heer Van der Staaij zegt

de heer Kolijn heel veel dank en wenst hem en zijn echtgenote alle goeds en bovenal Gods zegen

toe voor de toekomst.

De heer Kolijn bedankt alle sprekers voor hun vriendelijke woorden.  Hij voelt zich bij

gelegenheden als deze niet erg op zijn gemak.  Hij is erg blij met de ontvangen boeken.  Onder

verwijzing naar zijn artikelen inDe Banierzegt hij dat iemand die middelmatig is in alle dingen het

vooral moet hebben van wat gelezen is van anderen.  Het is bijna allemaal plagiaat, zo schertst

hij.  De functie van algemeen voorzitter heeft hij destijds niet gemakkelijk aanvaard.  Hij is

verwonderd dat hij dat al die jaren ondanks lichamelijke belemmeringen kon doen.  In het licht

van de Heidelbergse Catechismus waarin staat dat een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk

en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen, blijft er niets dan

schuld over.  Hij zegt de partij hartelijk dank voor het feit dat het hem nooit moeilijk is gemaakt. 

Soms moest het partijbelang prevaleren boven persoonlijke belangen.  Hij biedt zijn excuses aan

als dat in voorkomend geval tot een minder juiste bejegening van personen leidde.  Tot slot

benadrukt hij het uiterst waardevolle van de partij als interkerkelijke organisatie.  Dat is iets wat

echt vastgehouden moet worden.  Hij sluit af met de woorden van ds. P. Zandt daarover.  In zijn

slotwoord op de partijdag van 1960 liet hij in een soort testament het volgende na: "Onder haar

(SGP) heerse de eendracht en de liefde, waarbij zij blijve bij haar standpunt, dat zij haar deuren

openstelt voor allen, onverschillig van welke kerkelijke gezindheid, die Gods Woord in het

staatkundige leven onvoorwaardelijk tot regel en richtsnoer willen stellen".

11. Partijvoorzitter spreekt woorden van dank
De partijvoorzitter zegt een ieder hartelijk dank voor de komst en de inbreng.  In het bijzonder

zegt hij dank de forumleden, de heer Van der Staaij, de leden van het stembureau, de organist,

het personeel van Intres B.V. en allen die in wat voor opzicht dan ook een bijdrage hebben

geleverd aan het welslagen van de vergadering.

Hij deelt mee dat de parlementariërs direct aansluitend op het slotgebed van ds. Vlietstra staande

zullen worden toegezonden en dat aan de uitgang een collecte wordt gehouden die bestemd is

voor de bestrijding van de onkosten van de dag.

12. Slotwoord en sluiting door ds. A. Vlietstra
Ds. Vlietstra spreekt in verband met het feit dat de vergadering nogal is uitgelopen een kort

slotwoord uit naar aanleiding van het door hem gelezen Schriftgedeelte uit Lukas 22 : 24-34.  De

discipelen twisten over de vraag wie van hen scheen de meeste te zijn en dat vlak na een

hoogtepunt in hun leven.  De Koning van de Kerk heeft immers voor het eerst het Heilig

Avondmaal met hen gehouden.  De discipelen zien een dienende Koning.  Hij is gekomen als een

Die dient, Die de Kerk dient.  Hij zegt zulke discipelen toe dat zij eenmaal zullen aanzitten in Zijn

Koninkrijk.  En dan volgt een waarschuwing voor Petrus, een tegensprekende discipel.  Petrus

gebruikt grote woorden.  "Heere, ik ben bereid met U ook in de gevangenis en in den dood te

gaan."  Dat is ook een les voor ons.  Het is ook na ontvangen genade nodig om eigen krachten te

verachten.  Dat wordt op Jezus' school geleerd.  "Weerhoud, o Heer', Uw knecht, dat hij zijn hart

niet hecht, aan dwaze hovaardij".  Het eeuwig behoud ligt niet in een mens, maar in de biddende

Hogepriester.  Zalig zijn zij die door genade Zijn eigendom zijn geworden en Hem achterna komen.

De Heere geve eenieder klein makende genade om nooit groot van onszelf te denken, geen grote

woorden te gebruiken, maar het alléén van Hem te verwachten.

Vervolgens besluit ds. Vlietstra de vergadering met dankgebed waarna de parlementariërs

staande wordt toegezongen Psalm 19 vers 7.
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Financieel jaarverslag

Verslag van de penningmeester
(toelichting op de samengevoegde rekening van baten en lasten over het jaar 2011; bedragen

afgerond op € 1.000)

Algemeen

Ook in het afgelopen jaar zijn er weer verkiezingen gehouden. Hoewel de Provinciale Staten voor

het grote publiek niet zo aansprekend zijn, is er toch weer veel werk voor verzet. Zoals altijd zijn

er weer vele vrijwilligers geweest die zich belangeloos voor de SGP hebben ingezet.We kunnen dit

als partij niet voldoende waarderen!

Naast de hectiek die verkiezingen altijd met zich meebrengen, stond het afgelopen jaar in het

teken van het maken van plannen. Veel voorbereidend werk is verzet met het oog op de komende

nieuwbouw en de verhuizing naar Rotterdam. We hopen dat een en ander in 2012 zijn beslag mag

krijgen.

Daarnaast is er veel energie gestoken in het uitwerken van het beleidsprogramma. Het door de

diverse geledingen binnen de partij gedragen beleidsplan blijkt een goede basis, en is inmiddels

geconcretiseerd in een jaarplan. We hopen dat de betrokkenen kracht en wijsheid mogen

ontvangen om het komende jaar de plannen verder uit te werken. Ook de vitalisering van de

kiesverenigingen krijgt de nodige aandacht, en leidt inmiddels op plaatselijk niveau tot de nodige

activiteiten.

De leden hebben de SGP ook in het afgelopen jaar weer ruim bedeeld; aan giften en

overbetalingen ontving de partij in het afgelopen jaar ruim € 208.000,- .Voor uw grote

offervaardigheid voor onze partij zeggen wij u allen zeer hartelijk dank.

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal posten van de jaarrekening over 2011.

BATEN
De totale baten bedroegen over het jaar 2011 ruim € 1.500.000,-. Ten opzichte van de begroting

ruim € 167.000,- meer dan voorzien. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Subsidie

De in totaal ontvangen subsidie in 2011 is per saldo ruim € 66.000,- meer dan begroot. De

belangrijkste reden hiervoor is de definitieve beschikking over het boekjaar 2010. Bij de

uiteindelijke afrekening is gebleken dat er alsnog een bedrag van ruim € 45.000,- aan subsidie

over 2010 uitgekeerd wordt.

Giften en legaten

Deze post is ruim € 68.000,- meer dan begroot. Ten behoeve van de verkiezingen van de

Provinciale Staten is een bedrag van ruim € 78.000,- ontvangen, tegenover een begroot bedrag

van € 30.000,-. De giften die niet voor specifiek dit doel bestemd waren, bedroegen € 20.000,-

meer dan begroot.

Overige opbrengsten

De opbrengsten zijn ruim € 27.000,- hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door diverse kleine

eenmalige opbrengsten.
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LASTEN
De totale lasten bedroegen over het jaar 2011 € 1.325.000,-. Ruim € 183.000,- minder dan

begroot. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Personeelskosten

De personeelskosten vielen fors lager uit dan begroot, namelijk ruim € 52.000,-.

De gemiddelde personeelsformatie was in 2011 minder dan begroot omdat die pas in de loop van

het jaar is ingevuld. Hierdoor was de post salariskosten lager dan begroot.

Vergaderkosten

De belangrijkste afwijking betreft het budget ten behoeve van training en opleiding. Dit werd niet

geheel benut en leverde een voordeel op van € 14.000,-.

Public Relations

Ook deze kosten zijn lager dan begroot, namelijk een kleine € 64.000,-. Aan representatiekosten

(beurzen / folders) is € 20.000,- minder besteed. Door een strakke begrotingsdiscipline zijn ook

de kosten ten behoeve van de verkiezingen van de Provinciale Staten lager uitgevallen dan

begroot, nl. € 27.000,-.

Resultaat 2011

Het boekjaar 2011 is per saldo afgesloten met een positief resultaat van ruim € 211.000,-. Dit In

tegenstelling tot een vooraf begroot negatief resultaat van ruim € 138.000,-.

Het positieve resultaat is het saldo van € 167.000,- aan hogere inkomsten en € 183.000,- minder

uitgaven dan begroot.

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming over 2011 is als volgt:

Bestemmingsreserve verkiezingen

Conform de vastgestelde beleidslijn is in 2011 uit de bestemmingsreserve verkiezingen ten gunste

van het resultaat een bedrag van € 113.000,- vrijgevallen ter dekking van de campagnekosten.

Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2011 € 181.000,-.

›   Bestemmingsreserve huisvesting

Uit het resultaat 2011 is een bedrag van € 275.000,-- ten gunste van de bestemmingsreserve

huisvesting geboekt. Deze reserve, die in het verleden gevormd is vanuit de boekwinst die is

behaald op de verkoop van het ds. G.H. Kerstenhuis, wordt vanaf 2013 aangewend ter dekking

van de afschrijving van het nieuw te bouwen kantoorpand. Na verwerking van deze mutatie

bedraagt het saldo ultimo 2011 € 1.165.000,-.

›   Bestemmingsreserve ICT

Vanuit de resultaatbestemming wordt een bedrag van € 50.000,- toegevoegd aan deze reserve.

Dit is bestemd voor het realiseren van een nieuwe website en de vervanging van de huidige

hardware.

›   Algemene reserve

Per balansdatum bedraagt het saldo van de algemene reserve een bedrag van € 2.168.000,-.

Sliedrecht, januari 2012

J.P.Tanis
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Balans per 31 december 2011
(bedragen in euro’s)BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(bedragen in euro's)

31-12-2011 31-12-2010
ACTIVA

Materiële vaste activa 
Kantoorinrichting/apparatuur 77.577             94.227             

Financiële vaste activa
Effecten 990.585           704.795           
Spaargelden 3.721.154        3.411.246        

Vorderingen
Rekening-courant

Guido de Brès-Stichting, WI-SGP 9.821               9.099               
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa 4.118               32.074             
SGP-jongeren -                       8.434               
Stichting Fractiebijstand SGP -                       18.151             

Rente 76.476             67.259             
Subsidies 89.235             71.027             
Overige vorderingen 48.564             101.079           

Liquide middelen 104.285           144.220           

5.121.815        4.661.611        

PASSIVA

Vermogen
Bestemmingsreserve huisvesting 1.165.461        890.432           
Bestemmingsreserve verkiezingen 181.291           294.511           
Bestemmingsreserve ICT 95.000             45.000             
Algemene reserve 2.168.740        2.168.740        

Voorzieningen
Verkiezingsfonds 1.202.008        977.008           
Dekking tekorten gelieerde stichtingen / vereniging 185.993           146.094           

Kortlopende schulden
Rekening-courant 

SGP-jongeren 3.073               -                       
Partij-orgaan 31.728             40.030             
Overige schulden 88.521             99.796             

5.121.815        4.661.611        
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Rekening van baten en lasten over het jaar 2010
(bedragen in euro’s)REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR  2011
(bedragen in euro's)

2010
uitkomst begroting uitkomst

BATEN

Partijbijdragen 429.009           421.244           407.815           
Subsidie 517.069           451.100           482.622           
Giften en legaten 183.345           115.000           310.063           
Partijblad De Banier 268.291           268.444           266.299           
Rentebaten 81.169             82.000             88.827             
Overige opbrengsten 58.039             31.500             53.079             

1.536.922        1.369.288        1.608.704        

LASTEN

Personeelskosten 334.227           386.997           272.928           
Afschrijvingen 14.618             14.728             13.875             
Huisvestingskosten 28.891             33.550             30.958             
Vergaderkosten 65.495             86.000             100.769           
Public Relations 381.332           445.167           596.036           
Kosten partijblad De Banier 236.675           261.450           246.351           
Kantoorkosten 42.229             39.846             29.910             
Algemene kosten 82.120             83.300             124.648           
Kosten betalingsverkeer 1.749               5.550               5.038               
Bijdrage aan geledingen 137.778           151.500           165.146           

1.325.114        1.508.088        1.585.659        

Resultaat 211.808           138.801-           23.045             

Resultaatbestemming:

Bestemmingsreserve huisvesting 275.028           -                       353.534           
Bestemmingsreserve verkiezingen 113.220-           -                       330.489-           
Bestemmingsreserve ICT 50.000             -                       -                       
Algemene reserve -                       138.801-           -                       

211.808           138.801-           23.045             

2011
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Accountantsverklaring
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