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Jaarverslag SGP-jongeren 2001 
 
  

1. Bestuur 
 
Het bestuur heeft in 2001 één wijziging ondergaan.  

 
De zittende bestuursleden Christian van Bemmel (secretaris) en Harry van der Maas (voor-
zitter sectie Jongeren) waren periodiek aftredend en zijn herkozen.  
 
Het bestuurslid Leendert de Knegt (sectie Studieverenigingen) was tussentijds aftredend. In 
zijn plaats is gekozen Wim Akster. 
 
Het bestuur maakt nog van deze gelegenheid gebruik om Leendert dank te zeggen voor het 
vele werk dat hij binnen zijn sectie en het bestuur heeft verricht. Het bestuur wenst hem 
samen met zijn vrouw Gods nabijheid toe, juist ook in de nieuwe taken die hij binnen zijn 
kerkelijke gemeente zal verrichten. 

 
Het bestuur vergaderde in 2001 achtmaal en wel op de volgende data: 2 februari, 16 februari, 
11 mei, 22 juni, 7 september, 19 oktober, 16 november en 13 december.  
 
Het dagelijks bestuur vergaderde ter voorbereiding op bestuursvergaderingen en ter afwikke-
ling van diverse lopende en/of gedelegeerde zaken zevenmaal en wel op 23 januari, 9 april, 
29 mei, 10 juli, 2 oktober, 30 oktober en 27 november. 

 
 

2. Secties en sectieleden 
 

Op de jaarvergadering werd herbenoeming van de navolgende personen bekrachtigd: 
 
Sectie Info-zaken    Jacques Bazen en Arjan Nobel 
Sectie Jongeren  Henrico van der Hoek, Arjan Meerkerk en 

Teun van Roekel 
Sectie Klik  Sander Kok, Klaas Tippe, Willem-Jan van 

Gent en Cees van de Bos 
Sectie Ons Contact Herman Bos, Sandor van Leeuwen en Pieter 

Verhoeve 
Sectie Politiek     Aart Dekkers en Kees de Groot 
Sectie Studieverenigingen   Kees Eykelboom 
 
Van de navolgende personen werd op de jaarvergadering de benoeming als sectielid 
bekrachtigd: 
 
Sectie Info-zaken Dirk-Jan Wilbrink 
Sectie Jongeren  Maarten Eerland en Peter Smits 
Sectie Klik Erik Willemsen 
Sectie Politiek  Jan van den Bosch, Gijsbert Bouw en Peter 

Hakvoort 
Sectie Studieverenigingen   Gert van Kampen 

 
 
In het verslagjaar hebben Henrico van der Hoek (sectie Jongeren), Klaas Tippe (sectie Klik) 
en Willem Jan van Gent (sectie Jongeren) om verschillende redenen het sectielidmaatschap 
tussentijds neergelegd.  
 
Het bestuur is de sectieleden veel dank verschuldigd voor de grote en geheel vrijwillige inzet 
in het afgelopen jaar. De organisatie groeit steeds verder uit. Het bestuur hoopt dat iedereen 
die, op welke wijze dan ook, bij onze organisatie ook betrokken is, de kracht en motivatie krijgt 
om het werk voor de SGP(-jongeren) te blijven verrichten.  
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Het bestuur wil daarnaast alle scheidende sectieleden bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid, sommigen gedurende een lange periode. Voor de toekomst wenst het bestuur 
ieder Gods zegen toe.  

 
 
4.      Jeugdwerkadviseur 
 

De jeugdwerkadviseur (jwa) heeft in 2001 veel tijd gestoken in het ondersteunen van het be-
stuur en de diverse secties. Alle vergaderingen van het (dagelijks) bestuur werden bijge-
woond. De jwa streefde er naar om zo veel mogelijk sectievergaderingen bij te wonen. De jwa 
was verder bij nagenoeg alle activiteiten van de organisatie (min of meer direct) betrokken. 

 
De jwa heeft dit jaar lezingen verzorgd voor 6 studieverenigingen, 4 kiesverenigingen en 1 
kerkelijke jeugdvereniging. Tevens heeft hij een aantal fora voor de SGP(-jongeren) geleid. 
Ook vertegenwoordigde de jongerenwerker de SGP tijdens diverse fora op (hoge)scholen. 
Tenslotte is er een gastles gegeven op het Wartburg-college, locatie Revius. In een goede 
samenwerking met de fractievoorlichter van de SGP werden regelmatig groepen rondgeleid in 
het gebouw van de Tweede Kamer. 

 
In het verslagjaar was de jwa nauw betrokken bij enkele grote projecten zoals rond de beurs 
Wegwijs, het ICT-jongerencongres en diverse bijeenkomsten van de sectie jongeren. De jwa 
was zeer intensief betrokken bij de organisatie en coördinatie van het Stil Protest in ’s-Graven-
hage tegen de nieuwe euthanasiewetgeving.  
 
Betrokkenheid was er ook bij de oprichting en het behoud van de studieverenigingen Urk 
(oprichting), Genemuiden en Veenendaal (behoud). In het afgelopen jaar zijn verschillende 
studieverenigingen met raad en daad bijgestaan.  

 
De jwa heeft een aantal artikelen geschreven voor het jongerenblad Ons Contact en De Ba-
nier. Tevens heeft hij, als vertegenwoordiger van de SGP(-jongeren), meegewerkt aan een 
aantal interviews in de diverse media. Het afgelopen jaar heeft de jwa de advertentieacquisitie 
voor Ons Contact verzorgd.        

 
De jwa was ook in 2001 lid van de campagnecommissie, de commissie Jaarthema en het 
Breed Bestuurlijk Overleg. In november is hij door het Hoofdbestuur benoemd als redactielid 
van de Banier. Binnen de jongerenorganisatie was de jeugdwerkadviseur lid van de commis-
sies ‘Beleidsnota 2002-2006’ en ‘SGP-ChristenUnie’. 

  
De jwa is in 2001 voor onbepaalde tijd in dienst van de SGP-jongeren getreden. 

 
 
5. Algemeen beleid 
 

Veel activiteiten worden hierna onder de diverse secties omschreven. Wat betreft een aantal 
meer algemene zaken kan op het volgende worden gewezen. 
 
In het kader van het partijbrede jaarthema ‘Sociale Cohesie’ heeft de jongerenorganisatie 
aandacht besteed aan het deelthema ‘De Multiculturele samenleving’. Een commissie, 
bestaande uit diverse bestuurs- en sectieleden, heeft zich in het onderwerp verdiept en leden 
van de commissie hebben meerdere lezingen verzorgd. Bestuurslid Dick Both heeft een lezing 
gehouden op het afsluitend congres in Amersfoort. 
 
Op verzoek heeft onze organisatie een rol gespeeld in de organisatie en coördinatie van het 
Stil Protest tegen de nieuwe (euthanasie)wetgeving in ’s-Gravenhage. Alhoewel het doel van 
het protest ons somber stelde, was het bestuur verheugd dat de bijeenkomst zo plechtig en 
waardig is verlopen. 
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In mei is het volledige bestuur enkele dagen naar Drenthe geweest voor het bezinnen op de 
koers van en ontwikkelingen binnen de organisatie. Deze brainstorm was met name ook 
georganiseerd in het kader van de Beleidsnota 2002-2006. In het najaar is door het bestuur en 
een commissie veel aandacht besteed aan de voorbereiding en inhoud van deze beleidsnota. 
 
Het bestuur heeft een open brief aan de Belgische koning geschreven in verband met diens 
weigering een prijs uit te reiken aan een Nederlandse auteur.  

 
Door de jeugdwerkadviseur is het nodige verricht om de SGP-internetsite, onderdeel Jongeren 
actueel te houden. Er werden in 2001 frequent verslagen, foto’s en aankondigingen op de site 
geplaatst. Daarnaast heeft hij in het najaar een interne nieuwsbrief (genaamd ‘Informail’) 
opgezet. Deze nieuwsbrief is in 2001 eenmaal uitgekomen. 

 
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat Elbert Dijkgraaf (voorzitter) en Dick Both (voorzitter 
sectie Politiek) zich een groot deel van het achterliggende jaar hebben ingezet voor het 
schrijven van het verkiezingsprogramma van de SGP. 
 
 

6. Sectie Studieverenigingen 
 

In verschillende “witte vlekken” zijn bijeenkomsten georganiseerd, waarvan verschillende in 
samenwerking met sectie Jongeren.  Er is een bijeenkomst geweest in ’s-Gravenzande. Er 
wordt geprobeerd in deze regio een studievereniging (regio Westland) op te richten. Bestuurs-
leden, sectieleden en jeugdwerkadviseur zijn verschillende keren op bezoek geweest bij 
verenigingen. 

 
In aansluiting op een door de kiesvereniging van Urk en de SGP-jongeren georganiseerde bij-
eenkomst, is de jongerenvereniging Urk opgericht. De nieuwe vereniging is inmiddels aange-
sloten bij de SGP-jongeren. 

 
Ook in het afgelopen jaar zijn er vele malen door studieverenigingen avonden georganiseerd 
over uiteenlopende onderwerpen. In het voorjaar zijn er een aantal bijeenkomsten georgani-
seerd met studieverenigingen rondom het thema “Multiculturele samenleving”. Gastsprekers 
waren hierbij plaatselijke politici, de jeugdwerkadviseur en bestuurs- en sectieleden van de 
SGP-jongeren. 

 
De sectie heeft in het najaar een nieuwsbrief uitgegeven. Het doel van de nieuwsbrief is de 
studieverenigingen op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen en de 
betrokkenheid bij het landelijk gebeuren te vergroten. 

 
In 2001 is verder gewerkt met het adoptieplan. Elk lid van de sectie heeft een aantal verenigin-
gen, waar hij regelmatig contact mee heeft. Er wordt informatie gevraagd met als doel om 
meer over de verenigingen te weten te komen om de verenigingen beter van dienst te kunnen 
zijn. 

 
In 2001 vergaderde de sectie Studieverenigingen vijf maal en wel op 9 januari, 6 maart, 5 juni, 
4 september en 6 november. 

 
 
7. Sectie Politiek 

  
Omdat sectievoorzitter een groot deel van 2001 bezig is geweest met het schrijven van het 
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, heeft sectie-secretaris 
Kees de Groot - als interim-voorzitter - de honneurs waargenomen.   

 
De sectie Politiek heeft in 2002 de eerste herzieningsronde van het politiek programma vol-
tooid en dat heeft geresulteerd in een geactualiseerd en uitgebreid programma. Het nieuwe 
programma werd op de Wegwijsbeurs gepresenteerd. Het is de bedoeling dat voortaan voor 
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iedere Wegwijsbeurs een herzieningsronde is gehouden, waarin een aantal paragrafen zijn 
herzien en eventueel nieuwe paragrafen worden opgenomen. De kennis voor het schrijven  
 
van het programma wordt door de sectie onder meer vergaard uit de verschillende kranten en 
tijdschriften die door de sectieleden gelezen worden. Daarnaast bieden deelname aan de de-
partementale steungroepen, overleg met de Tweede Kamerfractie (tweemaal per jaar) en de 
hulp van mensen met veel kennis over de verschillende beleidsterreinen ons extra informa-
tiemogelijkheden. De sectie hoopt dat de studieverenigingen meer feedback op het program-
ma zullen geven. 

 
De sectieleden schreven meerdere artikelen over (actuele) politieke onderwerpen in De 
Banier, Ons Contact en Klik. Naast het publiceren van artikelen in deze organen, worden ook 
artikelen geschreven voor enkele dagbladen. 

 
De sectie Politiek is verantwoordelijk voor de externe contacten met andere (politieke) 
jongerenorganisaties. Dat houdt in dat de sectie vertegenwoordigd is in de Nationale 
Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) en de Politieke Jongeren Projecten (PJP). 
Door een sectielid werd de oprichtingsvergadering van de Nationale Jeugdraad bijgewoond. 

 
Een van de taken van de sectie was het presenteren van de SGP-jongerenorganisatie tijdens 
verschillende bijeenkomsten, beurzen, etc. Een aantal sectieleden heeft stands bemand en 
foldermateriaal van onze organisatie uitgedeeld. 

 
De sectie heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd, te weten op 23 januari, 8 mei, 20 juni, 10 
september, 16 oktober en 15 november. Daarnaast heeft de sectie in februari en november 
overleg gevoerd met de Tweede Kamerfractie en kwam de sectie in werkgroepjes bijeen. 
 

 
8. Sectie Info-zaken 
 

De sectie Info-zaken heeft het afgelopen jaar twee schetsen tot stand gebracht.  
 
De eerste schets verscheen in maart en had als thema ‘Europa blijft boeien; kanttekeningen 
bij de Europese eenwording’. De schrijvers waren drs. H.J. Hooglander en ir. H.J.A. Ruissen, 
die beiden werkzaam geweest zijn bij de Eurofractie van de SGP. In verband met et 
verschijnen van de schets werd een bijeenkomst georganiseerd in Krimpen aan den IJssel.  
 
De tweede schets verscheen in het najaar en had als onderwerp ‘Zinloos geweld’ en is 
geschreven door een twee leden van het bestuur, namelijk Christian van Bemmel en Maarten 
van der Slikke.  

 
Door de sectie werd op woensdag 21 maart een bijeenkomst over het Conservatisme 
georganiseerd. Sprekers waren dr. A. Kinneging en dr. B.J. Spruyt. De avond werd goed 
bezocht, vooral door studenten. Voor deze laatste doelgroep zijn de studiebijeenkomsten in 
beginsel ook bedoeld.  

  
De sectie vergaderde het afgelopen jaar vier keer: 24 januari, 3 juli, 30 oktober en 11 
december. 
 

 
9. Sectie Jongeren 
 

De sectie Jongeren heeft het afgelopen jaar 10 bijeenkomsten georganiseerd. 
  

De eerste bijeenkomst werd gehouden op 20 januari in Urk. De avond werd georganiseerd 
i.s.m. de plaatselijke SGP-jongeren. Thema van de avond was “Waarom stem ik SGP?”. Spre-
kers waren mr. C.G. van der Staaij, ds. A. van Heteren en de heer M. Bogerd. Met ongeveer 
125 belangstellenden was de opkomst prima.  
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In Nieuw-Vennep werd op 26 januari een bijeenkomst georganiseerd i.s.m. de plaatselijke 
kiesvereniging. Er werd gesproken over het thema “De koers van Paars II”. Sprekers waren ir. 
B.J. van der Vlies en een raadslid van ChristenUnie. Er waren ca. 50 aanwezigen. 

 
Op 9 maart werd in scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem een bijeenkomst gehouden. 
De avond had als thema “Europa; ook mijn overheid?”. De sprekers waren drs. F.C.G.M. Tim-
mermans (Tweede Kamerlid voor PvdA), drs. A.M. Oostlander (CDA-europarlementariër) en 
drs. B. Belder (CU/SGP-europarlementariër). De opkomst bedroeg 55 mensen. 

 
Op 23 en 24 maart was het in Apeldoorn het ICT-congres gepland. Enkele dagen voor aan-
vang van het congres brak echter de MKZ-crisis uit. Het congres werd als gevolg van deze cri-
sis verplaatst naar 28 en 29 september (zie hierna). 

 
“Israël: verleden, heden …. toekomst?”: bij dat thema werd op 1 juni in Rijssen stilgestaan. De 
bijeenkomst werd georganiseerd i.s.m. sv Rijssen. Sprekers waren ds. C. Sonnevelt, ir. H. 
Kievit en mr. dr. J.T. van den Berg. Er waren ca. 90 belangstellenden. 

 
Op 21 september werd i.s.m. met gemeentelijke kiesvereniging Barneveld een bijeenkomst 
belegd naar aanleiding van de gehouden algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De 
voltallige SGP-fractie was vertegenwoordigd. Ds. P. Blok opende de avond. De opkomst was 
met 350-400 mensen zeer goed. 

 
Op 28 en 29 september werd in de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn het 
tweedaagse ICT-congres gehouden. Het thema luidde “ICT; de derde revolutie?” Er waren + 
60 deelnemers voor het hele congres. Op vrijdagavond waren er totaal ongeveer 100 jonge-
ren. Sprekers waren ir. H. Kievit (Noaber Foundation), dr. K.W.H van Beek (Infodrome) en ir. 
B.J. van der Vlies. Op zaterdagmorgen was Ds. M. Aangeenbrug hoofdspreker. Daarnaast 
werden 4 workshops gehouden. Workshopinleiders waren drs. W.L. van der Staay (RD-
digitale media), D. Visscher (Creyfs interim), drs. G.J. Pruim (VBOK) en drs. P. Hakvoort 
(BGS).  

 
In Damwoude werd op 12 oktober een bijeenkomst georganiseerd met als thema “Democratie 
of niet?”. Sprekers op deze avond waren T.W. Rietkerk (CDA-kamerlid) en ir. B.J. van der 
Vlies. Er waren ongeveer 60 belangstellenden. 

 
Op 18 oktober werd in ‘s-Gravenzande een bijeenkomst belegd i.v.m. de overvloedige regen-
val. Sprekers op deze bijeenkomst waren de heren K. Verbeek (waterschap Delfland), Jac. 
Klein (WLTO) en J. Slingerland (SGP-statenlid). Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. 

 
Op 8 oktober werd in Rotterdam i.s.m. sv Kernpunt een bijeenkomst nagedacht over het  
actuele thema “De tol der tolerantie”. Sprekers waren Th. de Graaf (fractieleider D66) en ir. 
B.J. van der Vlies. Aanwezig waren 150-160 jongeren. 

 
In Eindhoven werd op 7 december een bijeenkomst gehouden over het thema “Christelijke 
politiek”. Sprekers waren de heren W. Kolijn en A. Noordergraaf. Aanwezig waren ongeveer 
20 belangstellenden. 

 
De sectie vergaderde in 2001 acht maal en wel op 17 januari, 21 februari, 9 april, 9 mei, 20 
juni, 11 september, 24 oktober en 22 november.  
 

 
10. Sectie Ons Contact 
 

In 2001 verschenen vier nummers van het jongerenmagazine Ons Contact. Het vijfde nummer 
van het afgelopen jaar kwam met enige vertraging uit en verscheen derhalve begin 2002. 

 
In het achterliggende jaar bracht Ons Contact opnieuw een uiteenlopende verzameling 
onderwerpen voor het voetlicht. Van een reportage over de Dordtse probleemwijk Krispijn tot 
een interview met de rabbi van de Joodse gemeenschap in Berlijn.  
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In chronologische volgorde kwamen de volgende thema’s aan de orde:  
Nummer 2001-1: Vreemde culturen in Nederland. Nummer 2001-2: Duitsland.  
 
 
Nummer 2001-3: Defensie. Nummer 2001-4: Nederland na mkz. Nummer 2001-5 (is 
geworden nummer 2002-1): Democratie. 

 
Enkele hoogtepunten uit de artikelen die het afgelopen jaar in Ons Contact verschenen: een 
interview met minister De Grave van Defensie over de veranderende rol van de Nederlandse 
krijgsmacht, een sfeerreportage over de bijdrage van Nederlandse mariniers aan de VN-
vredesmacht in Eritrea en een gesprek met de Dordtse burgemeester Bandell over het 
allochtonenbeleid in de grote steden. In diverse bijdragen werden bovendien de dramatische 
gebeurtenissen van 11 september belicht of van commentaar voorzien. 

 
Ook in 2001 verscheen Ons Contact grotendeels in kleur en is in overleg met de drukker de 
opmaak van het blad verder verbeterd. Nieuw in Ons Contact is ”Schandpaal”, een column 
waarin (semi-)actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen op prikkelende wijze 
worden becommentarieerd. Vooral in de laatste maanden van het afgelopen jaar is veel 
aandacht besteed aan advertentiewerving om de extra kosten van kleurgebruik te 
compenseren. 

 
De sectie vergaderde vijf keer: 11 januari, 15 maart, 23 mei, 13 september en 15 november. 
 
 

11. Sectie Klik 
 

Ook in 2001 is gewerkt om de hoofdtaak van de sectie, het uitgeven van het blad Klik, te 
vervullen. In de vier nummers is een zekere actualiteit beoogd, vanzelfsprekend voor zover 
mogelijk met een kwartaalblad. De sectie probeert iedere keer opnieuw de vertaalslag te 
maken tussen de Haagse politiek en de belevingswereld van de doelgroep, 11-16 jarigen. 

 
Daarnaast heeft de sectie lesbrieven uitgegeven. De lesbrief voor het basisonderwijs mag met 
recht een succes genoemd worden. Zo’n 4500 exemplaren zijn aan basisscholen verzonden, 
en nog steeds is er vraag naar deze lesbrieven. Een verlenging van bovengenoemd succes 
wordt dan ook beoogd door ook dit jaar weer een lesbrief aan de basisscholen in onze 
achterban aan te bieden. 

 
De sectie vergaderde in het afgelopen jaar drie maal en wel op 22 maart, 10 september en 28 
november. 

 
 
12.  Tenslotte 

 
Wij blikken terug. A.D. 2001. Een jaar vol met bijzondere, schokkende, vreugdevolle 
gebeurtenissen. Wie zal zich 2001 niet herinneren als het jaar van de verschrikkelijke MKZ-
crisis in Nederland en daarbuiten? Het jaar van de onbevattelijke aanslag op de Twin Towers 
en de daarop volgende oorlog? Het jaar waarin de nieuwe wetgeving zo kenbaar een a-
christelijke tendensen bevatte en de tolerantiegrens verminderde. Het jaar waarin de SGP 
menige aanval kreeg te verduren. We kunnen nog even doorgaan. Wij zijn er nog.  

 
We blikken vooruit. Het jaar 2002 is onzeker. Mondiaal, Europees en nationaal gezien staan 
we voor belangrijke gebeurtenissen, gebeurtenissen die belangrijke consequenties zullen 
hebben. De verkiezingen wachten. Wat zal de verkiezingsstrijd ‘opleveren’? Nog veel 
belangrijker is onze persoonlijke gang door het leven, gezin, gezondheid, werk, etc.  

 
We blikken omhoog. We hopen en bidden om kracht en wijsheid om al het werk te kunnen 
verrichten dat op onze schouders ligt. Gods nabijheid in voor- en tegenspoed. Zijn zegen over 
ons (politieke) bezigzijn. De HEERE God schenke ons Zijn onmisbare genade. 

   
Gouda, 1 januari 2002 
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Bijlagen                
Aangesloten verenigingen en jongeren 
 
 Overzicht van de aangesloten studie- en jongerenverenigingen en het aantal leden van de SGP-

jongerenorganisatie in 2001. 
 
 Naam studie- of jongerenvereniging                                       31-12-2000                     31-12-2001 
                                                                                                    (< dan 28)         (< dan 28) 
 
            1.  Alblasserdam, 'Sola Scriptura'                                            (40)  68  (20)   39 
            2.  Barneveld, 'Marnix van St. Aldegonde' (3)   96  (6)   90 
            3.  Capelle/Krimpen a/d IJssel, 'Kernpunt'                              (45)   55  (45)  *55 
            4.  Doetinchem,  'Calvijn'                                                          (4)   45 (4)  *45 
            5.  Dordrecht e.o., 'Drechtstreek'                                            (21)   51 (19)   51 
            6.  Ede, 'Ds. G.H. Kersten'                                                      (10)   58                     (19)   64 
            7.  Elburg                 (28)   79     (18)   76 
            8.  Elspeet/Vierhouten                                               (11)   63  (11)  *63 
            9.  Flakkee                                                                                (?)  *23 (5)  *23           
          10.  Geldermalsen, 'Rivierenland'  (24) 138 (22) 111 
          11.  Genemuiden                                                                      (11)  147 (15) 135 
          12.  Goedereede, 'Husai'  (17)   47 (13)   50 
          13.  Gouda                                                                                (?)   62                        (18)   59 
          14.  Graafstroom (?)  *20                        (58)   60  
          15.  'Hoeksche Waard'                                                              (30) 100 (33) 103 
          16.  Katwijk                                                                              (?)  *58                (20)  *58 
          17.  Leerdam e.o., 'Guido de Bres'                                           (21)   44 (22)   48 
          18.  'Midden-Zeeland'                                                               (3)   29 (5)   30 
          19.  Nieuwpoort/Langerak, 'Het beginsel trouw'   (7)   35 (8)   37 
          20.  'Noordoost-Friesland'                                                         (48)   74 (50)   70 
          21.  Noordoost-Zeeland, 'Calvijn'  (11) 104 (12) 106 
          22.  Nunspeet                                                                          (40) 121 (43) 129 
                 Ridderkerk, 'De politieke Christen'   (?)   46 opgeheven    
          23.  Rijssen, 'Da Costa'  (120) 200 (120)*200 
          24.  Scherpenzeel, 'Eeuwout Teellinck'  (6)   52                (4)   48 
          25.  'Schouwen-Duiveland'                                                       (6)   40 (5)   40 
          26.  Sprang-Capelle, 'Guido de Bres'   (4)   38 (7)   40 
          27.  Staphorst e.o. (5)   50 (13)   66 
          28.  Stolwijk / Bergambacht, 'Wees een zegen'                         (7)   21                            (7)   22 
          29.  Terneuzen, 'Calvijn' (12)   65   (12)  *65 
          30.  Terwolde / De Vecht, 'Groen van Prinsterer' (33)   42 (8)   33 
          31.  Urk        --      --  *(20)   40  
          32.  Veenendaal, 'Petrus Datheen' (?)  *63        *(25)   60  
          33.  Vriezenveen, ‘Ds. G.H. Kersten' (7)   73 (11)   71 
          34.  Waddinxveen, 'Perspectief' (7)   13 (7)  *13 
          35.  Woudrichem, 'Tot de wet en de getuigenis' (8)   45(4)   44
                                         
 
   Totaal aantal leden studieverenigingen                       (589)  2.265 (709) 2.244 
 
          36.  Vereniging Landelijke SGP-jongeren (betalende leden)       4.136                              4.367 
  
     
        

*   Geen opgave ontvangen. 
 
Het percentage –28 jarigen is gestegen van 26% (2000) naar 32% in 2001. 
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 In het verslagjaar is het aantal aangesloten studieverenigingen gelijk gebleven. Er hebben een 

tweetal mutaties plaatsgevonden. Studievereniging Ridderkerk is wegens gebrek aan belangstelling 
opgeheven. De recentelijk opgerichte Studievereniging Urk heeft om aansluiting bij de SGP-
jongerenorganisatie verzocht. Het bestuur heeft besloten de vereniging toe te laten als lid. 

 
 

OVERZICHT AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN AANTAL LEDEN 

DATUM AANGESLOTEN VERENIGINGEN AANTAL LEDEN1 

31-12-1997 40 2.255 

31-12-1998 39 2.108 

31-12-1999 35 2.047 

31-12-2000 36 2.265 

31-12-2001 36              2.244 

  

 

 DATUM  ONS 
 CONTACT 

 KLIK 1O-TJES  INFO  TOTAAL  WAARVAN  
 LEDEN 

 31-12-1997      5.691  5.618 --    2.081  13.390        4.135 

 31-12-1998      5.118  7.097 --    2.014  14.229        4.038 

 31-12-1999  5.133  6.365 --  3.064  14.562        4.338 

 31-12-2000  4.391  6.047 --  2.830  13.268        4.190  

 31-12-2001      4.422  6.994 534  2.641     14.591        4.471     

 

 
 

    

                                                           
1 Leden zijn alle leden van de aangesloten verenigingen met uitzondering van de vereniging landelijke SGP-jongeren (VLSJ). 

OVERZICHT INGESCHREVEN –28-JARIGE JONGEREN 


	4.      Jeugdwerkadviseur
	Bijlagen


