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1. Aangesloten verenigingen en jongeren 
 

Overzicht van de aangesloten studie- en jongerenverenigingen en het aantal leden van de 
SGP-jongerenorganisatie in 2003. 
 
Naam studie- of jongerenvereniging  31-12-2002  31-12-2003 
 
  1. Alblasserdam, ‘Sola Scriptura   (19) 38  (21) 41 
  2. Apeldoorn      (15) 15*  (15) 15 
  3. Barneveld, ‘Marnix van St. Aldegonde  (10) 97  (14) 100 
  4. Capelle/Krimpen a/d Ijssel, ‘Kernpunt’  (86)    100  (73) 92 
  5. Doetinchem, ‘Calvijn’    (4) 45*  (0) 43 
  6. Dordrecht e.o., ‘Drechtstreek’   nonactief  nonactief 
  7. Ede, ‘Ds. G.H. Kersten’    (23) 74  (38) 88 
  8. Elburg      (18) 76  (18) 76* 
  9. Elspeet/Vierhouten    (11) 63*  (45) 79 
10. Flakkee      (5) 23*  (5) 23* 
11. Geldermalsen, ‘Rivierenland’   (22) 65  (21) 74 
12. Genemuiden     (15)    135  (15) 135* 
13. Goedereede, ‘Husai’    (19) 53  (19) 55 
14. Gouda      (19) 57  (16) 59 
15. Graafstroom     (42) 44  (42) 44* 
16. ‘Hoekse Waard’     (29)    104  (31) 105 
17. Katwijk      (7) 55  (7) 55* 
18. Leerdam e.o., ‘Guido de Bres’   (24) 48  (24) 40 
19. ‘Midden-Zeeland’     (5) 30*  (3) 28 
20. Nieuwpoort/Langerak, ‘Het beginsel trouw’ (9) 39  (9) 39* 
21. ‘Noordoost-Friesland’    (50) 70*  (53) 61 
22. Noordoost-Zeeland, ‘Calvijn’   (18)    114  (19) 123 
23. Nunspeet      (43)    129*  (35) 131 
24. Rijssen, ‘Da Costa’    (120)  200  (153) 202 
25. Scherpenzeel, ‘Eeuwout Teellinck’  nonactief  nonactief 
26. ‘Schouwen-Duiveland’    (5) 36  (2) 36 
27. Sprang-Capelle, ‘Guido de Bres’   (9) 43  (9) 43* 
28. Staphorst e.o.     (14) 70  (16) 79 
29. Stolwijk/Bergambacht, ‘Wees een zegen’  (7) 21  (7) 21* 
30. Terneuzen, ‘Calvijn’    (12) 65*  (6) 56 
31. Terwolde/De Vecht, ‘Groen van Prinsterer’ (8) 33  (5) 28 
32. Urk      (20) 40*  (97) 97 
33. Veenendaal, ‘Petrus Datheen’   (27) 55  (27) 55 
34. Vriezenveen, ‘Ds. G.H. Kersten’   (10) 71*  (10) 71* 
35. Waddinxveen, ‘Perspectief’   (7) 13*  (7) 13* 
36. Woudrichem, ‘Tot de wet en de getuigenis’ (4) 42  (2) 39 

 
Totaal aantal leden studieverenigingen       (736)  2.163  (864) 2.246 
 

37. Vereniging Landelijke SGP-jongeren 
(betalende leden)            4.4.76   4.108 

  
Toelichting: De tussen haakjes vermelde leden zijn jongeren dan 28 jaar; 

  De verenigingen waarachter een * staat, hebben  helaas geen ledenaantal doorgegeven. 
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Overzicht percentage –28-jarigen 
31-12-2000 26% 
31-12-2001 32% 
31-12-2002 34% 
31-12-2003 38% 

 
 
 

Overzicht aangesloten verenigingen en aantal leden 
 

Datum Aangesloten verenigingen Aantal leden 
31-12-1998 39 2.108 
31-12-1999 35 2.047 
31-12-2000 36 2.265 
31-12-2001 36 2.244 
31-12-2002 37 2.148 
31-12-2003 37 2.246 

 
 
 

Overzicht ingeschreven –28-jarige jongeren per 31-12-03 
 

Datum Ons 
Contact 

KLIK 5 euro-
leden 

Info-
schetsen 

Totaal Waarvan 
subsidiabele 

leden 
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 

31-12-
2002 

4.372 6.428 517 2.412 13.729 4.536 

31-12-
2003 

4.103 5.723 630 2.435 12.891 4.733 
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2. Bestuur 
Het SGP-jongerenbestuur heeft in het jaar 2003 een aantal wijzigingen ondergaan. 
 
De zittende bestuursleden Jan Kloosterman (sectie Klik) en Wim Akster (sectie 
Studieverenigingen) waren periodiek aftredend en zijn herkozen.  
 
Voorzitter Elbert Dijkgraaf is na vier jaar voorzitterschap afgetreden. Zijn plaats werd 
ingenomen door secretaris Christian van Bemmel. In de hierdoor ontstane vacature 
‘secretaris’ werd Dick Both benoemd. Hij was tot mei 2003 voorzitter van de sectie 
Politiek. Penningmeester Kees van Wolfswinkel werd opgevolgd door Frank Engberts.  
 
In de ontstane vacature ‘Voorzitter sectie Politiek’ werd Elof Nieuwenhuis gekozen. In de 
plaats van de aftredende bestuursleden Richard Donk (sectie Ons Contact) en Harry van 
der Maas (sectie Publiciteit) werden Pieter Verhoeve en Arie van der Vlies gekozen.  
 
Het bestuur vergaderde in 2003 op de volgende data:      
In DB-verband op 16 januari, 3 april, 22 mei, 10 juli, 20 augustus, 6 oktober, 6 november 
en 4 december.  
In AB-verband op 31 januari, 19 februari, 7 maart, 11 april, 6 juni, 29 augustus, 9 oktober, 
13 november en 12 december. 
  
 

3. Secties en sectieleden 
Op de algemene ledenvergadering werd de herbenoeming van de navolgende personen 
bekrachtigd: 
 
Sectie Info-zaken:  Jacques Bazen 
    Dirk-Jan Wilbrink 
Sectie Jongeren:  Maarten Eerland 
    Marco Verheij 
Sectie Klik:   Cees van den Bos 
    Sander Kok 
Sectie Ons Contact:  Sandor van Leeuwen 
    Pieter Verhoeve 
Sectie Studieverenigingen: Gert van Kampen 
 
Van de navolgende personen werd op de algemene ledenvergadering de benoeming als 
sectielid bekrachtigd: 

 
 Sectie Info-zaken:  Erik Roeland 
     Jan Teerds 
 Sectie Jongeren:  Marco Bijl 
     Evert-Jan van Vliet 
     Arnaud Muit 
 Sectie Klik:   Marco van Eckeveld 
     Korstiaan van Vliet 
 Sectie Politiek:   Maurits van Essen 
 Sectie Publiciteit:  Stephan Hoogendijk 
     Johan van Panhuis 
     Hans de Ruiter 
 Sectie Studieverenigingen: Jaco Verloop 
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 Sectie Ons Contact:  Simon Polinder 
  

 
4. Jeugdwerkadviseur 

De jeugdwerkadviseur (jwa) heeft ook in het achterliggende jaar het bestuur en de secties 
Infozaken, Jongeren, Ons Contact, Politiek en Studieverenigingen ondersteund en 
geadviseerd. Bijna alle vergaderingen van het (dagelijks) bestuur werden door hem 
bijgewoond. De jwa was tijdens veel sectievergaderingen aanwezig. Bij nagenoeg alle 
activiteiten van de organisatie was de jwa (enigszins) betrokken.  

 
De jwa verzorgde in 2003 lezingen voor een tweetal studieverenigingen, voor drie 
kiesverenigingen, voor drie kerkelijke jeugdverenigingen en voor een SGP-
jongerenbijeenkomst voor besturen van kiesverenigingen en studieverenigingen. Verder 
vertegenwoordigde hij de SGP(-jongeren) op vier scholen voor voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs, één hogeschool, een studentenvereniging en de Mars voor 
het Leven. In collegiale samenwerking met de fractievoorlichter werden af en toe groepen 
rondgeleid in het gebouw van de Tweede Kamer.  
 
In 2003 was de jwa betrokken bij projecten als de SGP-jongerendag op 18 januari, het 
tweedaagse SGP-jongerencongres in Rotterdam, overige bijeenkomsten van de SGP-
jongeren en de jubileumbijeenkomst op 10 oktober, die door alle SGP-geledingen is 
georganiseerd. De jwa was nauw betrokken bij het tot stand komen van de bundel 
‘Meerwaarde van een minderheid’, die ter gelegenheid van het afscheid van Elbert 
Dijkgraaf is gepresenteerd. Tevens heeft hij meegedacht bij de totstandkoming van een 
nieuwe SGP-jongerenvideo en de CD-rom ten behoeve van een lesbrief voor 
basisscholen. Als vertegenwoordiger vanuit de SGP-jongerenorganisatie was de jwa ook 
ditmaal een van de vijf delegatieleden die een studentenconferentie in Roemenië 
bezochten. 

 
Van januari tot en met november 2003 was de jwa lid van de Commissie Uitgangspunten 
Nieuw Studiefinancieringsstelsel (CUNS). Onder leiding van oud-minister Willem 
Vermeend hebben afgevaardigden vanuit politieke jongerenorganisaties en 
studentenorganisaties, ambtenaren vanuit diverse ministeries en vertegenwoordigers 
vanuit het Hoger Beroepsonderwijs en universitaire onderwijs het rapport ‘Leren 
investeren, investeren in leren’ geschreven. 
 
De jwa heeft verschillende studieverenigingen met raad en daad bijgestaan en is tevens 
betrokken geweest bij een aantal studieverenigingen in oprichting. 

 
Voor periodieken als Ons Contact en De Banier is de jwa regelmatig in de pen 
geklommen. Het afgelopen jaar heeft de jwa de advertentieacquisitie voor Ons Contact 
verzorgd.  
 
De jwa heeft in 2003 aan verschillende interviews voor diverse media meegewerkt. De 
interviews stonden onder andere in het teken van de betrokkenheid van de vrouw, 
regeringsdeelname van de SGP, handtekeningenactie pro-Israël, de uitgave van 
‘Meerwaarde van een minderheid’ en de aids-problematiek in Afrika.  

 
De jwa was in 2003 lid van de campagnecommissie, het Breed Bestuurlijk Overleg, de 
commissie Internet, de commissie Bestuurlijk Overleg Fractie en Kerstenhuis en 
redactielid van De Banier.  
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5. Jongerenmedewerker 
De medewerker had in 2003 een dienstverband van 60%. In het jaar 2003 is een meer 
definitieve werkverdeling tot stand gekomen tussen medewerker en jeugdwerkadviseur. 
De medewerker was actief bezig met het pr-beleid van de organisatie. Vandaar dat hij ook 
als adviseur is betrokken bij de sectie Publiciteit. Verder is zijn doelgroep de jongeren 
tussen de 10 en de 16 jaar en uit dien hoofde is hij adviseur van de sectie KLIK en de 
lesbrievencommissie. Daarnaast levert de medewerker op ad-hocbasis een bijdrage aan 
allerlei activiteiten van het bestuur van de organisatie.  

 
Op publicitair gebied hield de medewerker zich bezig met een breed scala aan 
werkzaamheden. Onder meer het (laten) plaatsen van advertenties, beoordeling van 
sponsorverzoeken, bestellen van promotieartikelen, organisatie van een ledenwerfactie en 
vertegenwoordiging van de organisatie op verschillende bijeenkomsten, bondsdagen en 
beurzen (o.m. de beurs Naar Buiten). Verder was de medewerker nauw betrokken bij het 
geven van publiciteit aan de bijeenkomsten door middel van advertenties, posters en 
persoonlijke uitnodigingen. De medewerker was als lid van de commissie internet, die 
partijbreed is georganiseerd, nauw betrokken bij de ontwikkeling en invulling van de 
nieuwe website.  

 
Voor de sectie KLIK was de medewerker steeds betrokken bij de uitgave van KLIK. 
Regelmatig schreef de medewerker een artikel voor KLIK. Daarnaast leverde hij als lid 
van de commissie lesbrieven een actieve bijdrage bij de totstandkoming en de uitgave van 
de lessenserie ‘Kies-keurig’ en de cd-rom ‘Van koningin tot kiezerskorps’.  

 
De medewerker verzorgde in 2003 een viertal gastlessen op basisscholen. In aanloop naar 
de verkiezingen vertegenwoordigde de medewerker de SGP op een forum van een 
VMBO-scholengemeenschap. Verder nam hij namens de organisatie deel aan het Publiek 
Debat Toernooi in Dordrecht. Ten slotte verzorgde de medewerker een lezing voor een 
studievereniging.  

 
Voor het bestuur was de medewerker actief op een aantal gebieden. Zo hield hij zich 
bezig met (foto)archiefwerkzaamheden, de organisatie van de jongerendag op 18 januari, 
de ontwikkeling van de promotievideo, organisatie van de handtekeningenactie pro-Israël, 
de organisatie van een reünie voor oud-bestuurs- en sectieleden en de jaarlijkse belronde 
voor wanbetalers. 

 
 

6. Sectie Studieverenigingen 
Ook in 2003 werden in verschillende plaatsen bijeenkomsten georganiseerd, waarbij werd 
gekeken naar de haalbaarheid van de oprichting van een studie- c.q. jongerenvereniging. 
Dit gebeurde in het Westland en in Doorn. Verder werd er een bijeenkomst gehouden in 
Naarden (i.s.m. de sectie jongeren). 
We zijn betrokken bij het reilen en zeilen van de verschillende verenigingen. Op een 
aantal plaatsen, waar het niet meer zo goed liep, werd en wordt gewerkt aan een doorstart. 

 
In 2003 zijn we begonnen met het enquêteren van de aanwezigen op een bijeenkomst. 
Daarmee krijg je een goed beeld van de (on)mogelijkheden ter plaatse. 
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Verder zijn er in 2003 vanzelfsprekend verschillende bijeenkomsten en activiteiten belegd 
door de verschillende studieverenigingen in den lande. 

 
De sectie is druk geweest met een inventarisatie van de jeugdcommissies. Deze 
commissies worden momenteel in kaart gebracht en we proberen er beleid voor te 
ontwikkelen. 
De gebruikelijke bezoeken aan de verenigingen middels het adoptieplan is vervolgd. 

 
In het voorjaar en in het najaar is een nieuwsbrief uitgegeven om de verenigingen op de 
hoogte te houden van de activiteiten.  

 
Op 16 april werd een excursie georganiseerd voor bestuursleden van verenigingen. De 
animo hiervoor was groot, er kwamen ruim 50 mensen samen in het gebouw van de 
Tweede Kamer. Daar werd het gehele programma afgewerkt. Na afloop van deze excursie 
werd in Den Haag gegeten. 
 
Op 30 september heeft de sectie een bijeenkomst belegd in Goes, waar met bestuursleden 
van kies- en studieverenigingen werd nagedacht over de betrokkenheid van jongeren bij 
het SGP-gebeuren. Hiervoor waren de besturen uit geheel Zeeland en van Goeree-
Overflakkee uitgenodigd. 

 
De sectie vergaderde  vier maal op 4 maart,  3 juni, 17 september en 11 november. 

 
 

7. Sectie Politiek 
De sectie Politiek heeft in 2003 op de volgende data vergaderd: 8 januari, 19 februari, 8 
april , 9 september en 27 november (met de NJR-ers), alle te Woerden. In het najaar 2003 
is gepoogd frequenter te vergaderen, maar dit was vanwege de agenda’s van de sectieleden 
niet mogelijk. 

 
Er zijn momenteel twee vacatures. Voor de vervulling van de vacatures wordt gezocht 
naar jongeren, die qua opleiding/werkkring en interesse in staat zijn om maatschappelijke 
ontwikkelingen in bredere verbanden te beschouwen en principieel te overdenken. 

 
De taken van de sectie Politiek zijn: Nadenken over allerlei politieke vraagstukken en 
gebeurtenissen, uitbrengen van opinieartikelen en/of persberichten, periodiek aanleveren 
van artikelen voor De Banier, Ons Contact en KLIK, het actualiseren van het politiek 
program, het onderhouden van de politieke onderdelen van de website, op aanvraag 
samenwerken met andere geledingen in de partij, vertegenwoordigen van SGP-jongeren 
bij partij-overstijgende jongerenbijeenkomsten en de vertegenwoordiging in de NJR. 

 
De leden van de sectie Politiek hebben zich ook in 2003 weer bezonnen op de politieke 
actualiteiten en achtergronden. Een neerslag hiervan is te vinden in het vernieuwde 
politieke program en in de verschenen artikelen. 

 
De sectie Politiek heeft, mede vanwege de lage bezetting, geen artikelen in externe media 
geplaatst of persberichten uitgegeven. In het voorjaar van 2003 is vanuit de sectie Politiek 
een brief over gezinsbeleid opgesteld aan minister De Geus. 

 
In het afgelopen jaar zijn er op de gezette tijden artikelen over actuele onderwerpen en 
achtergronden verschenen in De Banier, Ons Contact en Klik (totaal zo’n 30 artikelen). 
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De meeste artikelen staan in het archief op www.sgpj.nl. Een enkele maal zijn er reacties 
ontvangen op de inhoud van de artikelen. 

 
Het politieke program van SGP-jongeren is in 2003 verder geactualiseerd door de sectie 
Politiek. In de tweede helft van 2003 is het geheel vernieuwde program aan het Algemeen 
Bestuur voorgelegd, en in de eerste maanden van 2004 zal het in druk verschijnen. 
Inmiddels is het vernieuwde program op de website geplaatst. 

 
De sectie Politiek heeft diverse actualiteiten aangeleverd voor de website www.sgpj.nl, 
waaronder een ja/nee peiling op een stelling, die maandelijks ververst wordt. Op de 
website staat een archief met de uitkomsten per stelling. 

 
Begin 2003 heeft een lid van de sectie meegewerkt aan het programma en de propaganda 
van de SGP-fractie in Zuid-Holland voor de provinciale verkiezingen. Sinds oktober 2003 
neemt een lid deel aan de commissie die de SGP-jongerendag 2004 voorbereidt. Tevens 
zitten twee leden in de subcommissie n.a.v. de bundel “Meerwaarde van een Minderheid”. 
De sectie Politiek is in 2003, mede vanwege de lage bezetting, niet erg actief geweest in 
partij-overstijgende jongerenactiviteiten. 

 
In 2003 zijn er vanuit SGP-jongeren vijf NJR-vertegenwoordigers benoemd: Cees van 
den Bos, Joan van Burg, Hendrik-Jan van den Berg, Hans Maljaars en Sam Wisse. Zij 
zullen zich binnen de NJR primair bezighouden met de werkgroepen duurzame 
ontwikkeling en sociale zaken. Op 27 november was er een vergadering van de NJR-ers 
met de voorzitter van de sectie Politiek. 
 

 
8. Sectie Info-zaken 

De sectie Infozaken heeft het afgelopen jaar een koerswijziging ondergaan. Naast het 
samenstellen van schetsen is de sectie ook belast met de organisatie van studentenkringen 
in de universiteitssteden. De sectie is daardoor verbreed; onder andere zijn twee 
bestuursleden van de Studiekring SGP Debating Society uit Utrecht tot de sectie 
toegetreden.  

 
Doel van deze kringen, die uitsluitend zijn bedoeld voor (ex-)studenten, is op de door hen 
gewenste wijze te debatteren dan wel te bezinnen op politieke onderwerpen in relatie tot 
het Staatkundig Gereformeerd gedachtengoed. 

 
Naast de organisatie van de huidige kringen en het opzetten van nieuwe kringen wordt 
door de sectie ook over de invulling nagedacht. Onder meer uit zich dat in het 
samenstellen van readers met een aantal thema artikelen, aan de hand waarvan de 
debatten worden voorbereid en gevoerd. 

 
In januari 2003 is de schets “Landbouw” verschenen (auteur J. Bazen) en naar aanleiding 
van de oorlog in Irak is in het najaar de schets “Oorlog en Vrede” uitgebracht (een 
gezamenlijke productie van de sectie).  

 
Door de sectie werd ook dit jaar een bijeenkomst georganiseerd aan de hand van de 
schets Landbouw. Deze bijeenkomst is in samenwerking met de studievereniging Ter 
Wolde De Vecht georganiseerd. Het bezoekersaantal viel tegen, maar de inhoudelijke 
bijdragen en de discussies waren goed. 
 

http://www.sgpj.nl/
http://www.sgpj.nl/
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9. Sectie Jongeren 

De sectie Jongeren heeft het afgelopen jaar 10 bijeenkomsten georganiseerd. De meeste 
bijeenkomsten zijn goed bezocht door de jongeren, vooral de verkiezingsbijeenkomst in 
januari werd zeer druk bezocht. Deze bijeenkomst die in het teken stond van de Tweede 
Kamerverkiezingen was zeer geslaagd en met een opkomst van 750 jongeren was dit een 
echte topper! 
Op 25 februari werd een bijeenkomst belegd over de dreiging van een oorlog in Irak. 
Onze europarlementariër B. Belder was die avond te gast in Putten. Daarnaast werd er 
gesproken door de heer De Lange (voorzitter platform tegen de oorlog in Irak) en door 
M. de Haas (docent internationale betrekkingen aan het KMA). 
Op 17 April werd in Leiden een avond belegd over het thema ‘Conservatieve 
Confrontatie; conservatief, socialistisch en de SGP’. Deze avond heeft veel publiciteit 
gekregen. Sprekers waren B. Tromp, J. Livestro en R. Bisschop.  
‘Speler of Speelbal?’ luidde het thema op 8 mei in Rotterdam. Deze bijeenkomst had als 
onderwerp de kabinetsformatie. Hierover werd in het Wartburg College een avond belegd 
met de sprekers B. J. van der Vlies en B. Bakker van D66. Deze avond trok zo’n 70 
jongeren.  
Op 12 juni organiseerden we in Dordrecht een avond over de ‘multiculturele 
samenleving; een fata morgana?’ Sprekers waren de heren C. Huinder van Forum en E.J. 
Brouwer namens de SGP. De opkomst was laag, en dat is mede veroorzaakt door het late 
tijdstip in het seizoen.  
In Rijssen werd op 25 juni samen met de SV een avond belegd over de vraag: ‘Palestijnse 
staat; nu of nooit?’ Sprekers waren A. Suissa (CIDI), W. Langkamp (belangengroep ‘stop 
de bezetting’) en B. Belder (SGP). Met 55 betrokken aanwezigen was het een geslaagde 
avond. 
In Restaurant ‘de Tol’ te Meteren (gemeente Geldermalsen) hielden we op 15 september 
– de dag voor prinsjesdag – een avond over de vraag of Prinsjesdag modern of ouderwets 
is! Ons kamerlid Van der Staaij en het kamerlid De Wit van de SP gaven elk hun visie op 
deze vraag! Het was een druk bezochte avond met 70 mensen, vooral veel jongeren.  
Op 24 september was Huizen de locatie voor een bijeenkomst. Het thema van deze 
avond was ‘Amerika als waakhond?’ Sprekers waren A. J. Boekestijn (docent UU), R. van 
Raak (SP) en E. J. Brouwer. De opkomst in deze ‘witte vlek’ was niet al te hoog.  
Ook organiseerden we een bijeenkomst in het Van Lodenstein College te Amersfoort. 
Deze vond plaats op 21 oktober. Tijdens deze avond dachten we na over ‘theocratische 
politiek’. Sprekers op deze avond waren ds. Heemskerk, A. A. van der Schans en A. 
Rouvoet (CU).  De avond werd goed bezocht en heeft iedereen veel stof tot nadenken 
gegeven.  
De laatste bijeenkomst van 2003 was op 13 november in Kampen. Op deze avond werd 
er nagedacht over landbouw. Als sprekers hadden we op deze avond E. Klein en R. 
Poppe (SP) in ons midden. Een bijeenkomst met een gering, maar betrokken publiek 
De sectie heeft leerzame, boeiende en interessante bijeenkomsten voor jongeren 
georganiseerd in 2003 en hoopt deze lijn in de toekomst D.V. voort te zetten.   

 
De sectie vergaderde in 2003 acht keer: 29 januari, 26 februari, 2 april, 14 mei, 11 juli, 16 
september, 14 oktober en 20 november. 

 
 

10. Sectie Ons Contact 
In het jaar 2003 bracht het jongerenblad Ons Contact vijf maal een nummer uit. 
Achtereenvolgens werden de thema’s  ‘Links en rechts’, ‘Wereldbranden’, ‘87 dagen 



 10 

Balkenende II’, ‘Waarom Nederland de broekriem aan moet halen’ en ‘Superstaat Europa’ 
in het blad aan de orde gesteld. Een viertal vergaderingen waren nodig om de nummers 
samen te stellen. De sectie kwam bijeen op 25 maart, 30 juni, 22 september en 18 
november. De redactie bestond aan het begin van het jaar uit een zestal personen, 
inclusief de hoofdredacteur. Tijdens de jaarvergadering van 2003 nam Richard Donk als 
hoofdredacteur afscheid. Hij werd opgevolgd door het redactielid Pieter Verhoeve. 
Tevens werd Aaldert van Soest door de jaarvergadering in zijn plaats benoemd.  
Het eerste nummer van dit jaar werd qua lay-out behoorlijk aangepast. Acht  jaar wasde 
lay-out van het blad ongewijzigd. Er werd een donkerblauwe steunkleur ingevoerd, terwijl 
het lettertype en de kolombreedte aangepast werden. Voor meer deskundigheid op het 
gebied van lay-out werd Arjen Evertse aan de sectie toegevoegd. Omdat het aanschaffen 
van goed fotomateriaal via persbureaus een kostbare zaak is, werden vier fotografen 
aangesteld. Ze maken hun fotomateriaal onder verantwoordelijkheid van de 
hoofdredacteur van Ons Contact, en maken voor een kleine vergoeding goede foto’s. De 
fotografen kunnen overigens wel organisatiebreed ingezet worden. Inhoudelijk koos de 
redactie voor verhoudingsgewijs meer vaste rubrieken, zodat de lezers die het te 
behandelen thema niet interessant vinden, het blad toch lezen.  
 

 
11. Sectie KLIK 

In het afgelopen jaar heeft de sectie een verdiepingsslag gemaakt door zich te richten op 
het niveau en de inhoud van het blad KLIK. Gezien de enorm brede doelgroep is dat elke 
keer weer een zoektocht. Het blad kent lezers in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar. Ook het 
scholingsniveau van de lezers is zeer divers.  
De sectie heeft daarom drie doelgroepen omschreven waarop ze zich richt. De bedoeling 
hiervan is dat er voor iedere lezer(es) minimaal 2 artikelen per KLIK te vinden zijn, die 
voor hem/haar geschreven zijn qua niveau en interesse. De sectie is zich bewust dat zij 
hier niet maximaal mee differentiëren. Toch hoopt zij hiermee de lezers wat meer op maat 
te kunnen bereiken en bedienen.  
Er zijn binnen de sectie qua bezetting niet veel dingen veranderd. In plaats van Sander 
Kok heeft Korstiaan van Vliet zitting genomen in de lesbriefcommissie. De 
lesbriefcommissie heeft drie keer vergaderd.  
De sectie KLIK heeft vier keer vergaderd, te weten op 27 februari, 26 mei, 28 augustus en 
13 november.  
De lesbriefcommissie vergaderde driemaal, te weten op 21 oktober, 13 november en 1 
december. 

 
In het afgelopen jaar zijn er vier nummers van KLIK verschenen. Het voorjaarsnummer 
stond in het teken van de verkiezingen. Verder werden daarin de uitbreiding van de EU, 
het 155-jarig bestaan van de grondwet en de watersnoodramp van 1953 besproken. Het 
zomernummer was een door de coalitie getint nummer. Ook werd de nieuwe voorzitter 
van onze organisatie daarin voorgesteld, het land Irak besproken en het 
criminaliteitsgehalte in ons land onder de loep genomen. Dit nummer is op de beurs 
‘Naar buiten’ gebruikt om extra leden te werven. Het herfstnummer stond in het teken 
van bezuinigen. Andere onderwerpen die daarin aan bod kwamen waren: antisemitisme, 
Calvijn en de politiek, armenzorg en 85 jaar SGP. In het winternummer is veel geschreven 
over ons koningshuis. Opnieuw hebben we een artikel gewijd aan het 85-jarig bestaan van 
de SGP. Verder stond er een artikel in over premier Balkenende en over de doodstraf. Dit 
nummer had de titel: 85 jaar; Sterk, Gezond en Pittig.  
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Zoals vorig jaar al aangekondigd is, heeft de sectie dit jaar een lesbrief staatsinrichting 
uitgebracht. Naast de lesbrief is daarbij een cd-rom en docentenhandleiding uitgegeven. 
Inmiddels hebben ongeveer 60 scholen een bestelling geplaatst en zijn we door een derde 
van de voorraad heen. De reacties zijn tot nu toe uitsluitend positief. Het lespakket is 
naast de reguliere methoden voor geschiedenis en staatsinrichting te gebruiken. Omdat  
de kostprijs voor deze producten wordt gevraagd,  is het project praktisch kostendekkend. 
De doelen met dit project (en de nog volgende) zijn om jongeren met politiek in 
aanraking te brengen. Daarbij worden de uitgangspunten van de SGP uiteraard genoemd 
en wordt geprobeerd leerlingen lid te laten worden van KLIK en/of Ons Contact. Verder 
is de actualiteit en vormgeving gerichter dan van een bestaande methode. In de folder 
naar de basisscholen en reformatorisch VO-scholen  (Voortgezet Onderwijs scholen) 
hebben we naast het ontwikkelde materiaal ook gratis KLIK’s en gastlessen aangeboden. 
De respons hierop was vooral voor de KLIK’s aanzienlijk. In het begeleidende schrijven 
wordt groepsleerkrachten gevraagd de abonnementsmogelijkheden onder de aandacht 
van leerlingen te brengen. In 2004 hoopt de lesbriefcommissie een lesbrief over de 
Europese Unie uit te brengen en een VO-lesbrief over een examenthema voor het vaak 
maatschappijleer.  
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een special uitgave van KLIK. Dit 
promotienummer zal veelvuldig ingezet gaan worden tijdens de ledenwerfactie die eind 
januari gaat starten. Via bestaande KLIK-lezers zal geprobeerd worden veel nieuwe leden 
te werven. Uiteraard hopen we dat de ‘Wegwijs’ hier ook weer een effectief middel voor 
is. Hoe meer jongeren KLIK lezen, hoe beter! 

 
 

12. Sectie Publiciteit 
In 2003 heeft de sectie Publiciteit zich met diverse zaken beziggehouden. Te denken valt 
aan het regelen en coördineren van stands en standbemanning op verschillende 
bijeenkomsten, waaronder de verkiezingsbijeenkomsten en de bijeenkomsten van de 
sectie Jongeren. Ook het laten ontwerpen van posters en persoonlijke uitnodigingen en 
het plaatsen en coördineren van advertenties voor bijeenkomsten van de sectie Jongeren 
behoorde tot de activiteiten van de sectie Publiciteit. 
Voor het eerst waren de SGP-jongeren met een stand aanwezig op de ‘Naar Buitenbeurs’ 
in Barneveld. Ook de toogdag van ‘Het Zoeklicht’, de familiedag van Christenen voor 
Israël en de ‘Nederland Zingt-dag’ zijn met een stand bezocht.  
De sectie is overgegaan tot aanschaf van een standdecor, die gebruikt kan worden als 
achterwand van een stand. 
Er is een advertentieleidraad opgezet. Deze heeft als doel structuur te brengen in het 
plaatsen van advertenties, geldend voor alle secties.  
Op meerdere advertentieaanvragen is door de sectie positief gereageerd. Anderen werden 
- bijvoorbeeld wegens een lage oplage - afgewezen.  
De voorbereidingen op de ledenwerfactie van 2004 hebben veel tijd gevergd. In 
samenwerking met de penningmeester en de secties KLIK, Studieverenigingen en Ons 
Contact is een plan gemaakt, wat uitgaat van het principe ‘Leden werven leden’.   
De ontwikkeling van de promotievideo bleef in 2003 in volle gang. Na verschillende 
gesprekken en aanpassingen lag de video in december klaar voor gebruik. 
De sectie heeft een informeel uitje georganiseerd voor bestuurs- en sectieleden. Dit om 
een band tussen de betreffende personen te creëren en elkaar (beter) te leren kennen.    
Eind 2003 is een begin gemaakt met de organisatie van activiteiten voor de Wegwijs in 
2004. Er is door sectieleden meegedacht in het organiseren van de Jongerendag in 2004. 
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Er is in sectieverband vergaderd op 25 februari, 20 maart, 24 april, 19 juni, 26 augustus, 
26 september, 4 november en 9 december. Vele keren hebben sectieleden in kleiner 
verband vergaderd over onderling verdeelde activiteiten. 

 
 

13. Ten slotte 
Terugkijkend op het jaar 2003 past ons grote dankbaarheid jegens de Gever van alles. Hij 
was het die ons als partij nog een plaats gaf in de pluriforme samenleving waarin we leven. 
Hij gaf u en ons als betrokkenen bij de organisatie dat we de krachten kregen ons werk te 
doen. Niemand van ons werd uit dit leven weggenomen in het afgelopen jaar. 
 
Ook in het jaar 2004 zal de SGP in de volle breedte de bijbelse boodschap vertolken. De 
Heere gebiede Zijn zegen over het gesprokene en geve allen die de SGP 
vertegenwoordigen Zijn onmisbare zegen. 
 
 
 
Veenendaal, 1 januari 2004  
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