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Ontmoeting

Namens het bestuur van onze SGP- 
jongerenorganisatie presenteer ik 
met genoegen dit jaarverslag met de 
stukken voor onze aanstaande 
ledenvergadering van D.V. 11 mei 
2007. Opnieuw zijn onze 
huisontwerpers er in geslaagd een 
aansprekend en eigentijdse Layout 
te reaLiseren. De verantwoording in 
ons jaarverslag Laat zien dat er weer 
veeL werk verzet is. Graag wil ik aLle 
sectie- en bestuursLeden heel 
hartelijk danken voor hun 
belangeloze, enthousiaste en 
betrokken inzet. Voor het klaren van 
de enorme klus om het jaarverslag 
samen te stellen een speciaal woord 
van dank aan Sander Kok.

Het afgelopen jaar stond in het 
teken van ontmoeting. ALLereerstin 
de vele gesprekken random het 
weerwerk tegen Madonna's 
godslasterlijke act. Daarna opnieuw 
in de intensieve campagne waarbij 
hartverwarmende contacten met 
SGP-ers en verhitte debatten met 
andersdenkenden hand in hand 
gingen. Die interne ontmoetingen 
hebben we in 2007 ook zeker weer 
nodig. Juist om ook buiten de SGP 
anderen te ontmoeten en de dialoog 
met hen aan te kunnen gaan.
Telkens weer waren daar ook de 
bezinnende ontmoetingen met en 
random Gods Woord. Van dat 
fundament moeten we het blijvend 
hebben. Alleen van daaruit is het 
mogelijk werkelijk geinspireerde 
politick te bedrijven. Allereerst en 
allermeest geldt dit ook persoonlijk. 
Mogen we door genade uitzien naar 
de ontmoeting met de Schepper van 
alle dingen? Dan ont-moeten we 
a lies!

Tot ziens op onze ledenvergadering 
van 11 mei a.s.

Jan Kloosterman 
voorzltter sgp »jongeren
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Agenda voor de jaarvergadering van de SGP-jongerenorganisatie

Datum: D.V. vrijdag 11 mei 2007

Plaats: Aula Driestar College
Gebouw Gamma 
Ronsseplein 1 
Gouda

Aanvang: 19.45 uur

Agenda;

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 28 april 2006

5. Jaarstukken: - Jaarverslag 2006
Financieel jaarverslag 2006 
Begroting 2007

6. Verslag financiele controlecommissie 2006

7. Benoeming financiele controlecommissie 2007

8. Benoeming Leden stembureau

9. Bestuursverkiezing

10. Bekrachtiging benoeming sectieleden

11. Wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement 

Pauze

12. Uitslag bestuursverkiezing

13. Presentatie in woord en beeld door Gert van Veldhuizen over zijn bezoek aan Kenia

14. Afscheid bestuursleden en jeugdwerkadviseur

15. Rondvraag

16. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om, onder bet genot van een hapje en een drankje, 
de scheidende bestuursleden en jeugdwerkadviseur de hand te drukken.
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Schema van aftreden van bestuursleden van de sqp »jongerenorganisatie

Voorzitter 
Secretaris 
Penmngmeester 
Sectie IN » contact 
Sectie Jongeren 
Sectie KLIK 
Sectie Politiek 
Sectie Pabliciteit 
Sectie Verenigingen

Schema van aftreden van

Sectie IN » contact:

Sectie Jongeren:

Sectie KLIK:

Sectie PoLitiek:

Sectie Publiciteit:

Sectie Verenigingen:

2009 Jan Kloosterman
2007 Sander Kok aftredend en herkiesbaar
2008 Gerrit Flier
2009 Pieter Verhoeve tussentijds aftredend
2007 Karel Kok aftredend en herkiesbaar
2009 Steven Middelkoop
2008 Anton Rottier tussentijds aftredend
2007 Arie van der Vlies aftredend
2009 Gerrit Jansen

commissieleden van de sqp » jongerenorganisatie

Hans Bossenbroek 
Gert Koese 
Peter Smit 
AaLdert van Soest 
Arie Vonk Noordegraaf

Anton Heemskerk 
Leo Heuvelman 
Arnaud Mint 
Frank van Veldhuizen 
Evert-Jan van VLiet 
Hans van VuLpen

Marco van EckeveLd 
Gerald Harbers 
Korstiaan van VLiet

Gerard Adelaar 
Jacques Bazen 
Cock Boon 
Gijsbert Bouw 
Joan van Burg 
Willem Kok 
Jos Lukasse 
Hans Maljaars 
Geert Schipaanboord

Arjan Boone 
Reinier de Bruin 
Dick van Dijk 
Dirk Duijster 
Boudewijn Haase 
Johan van Panhuis

Robert van Doom 
Jan Eerbeek 
Dinant Geuze 
Willem Goudriaan

tussentijds afgetreden

tussentijds afgetreden 
tussentijds afgetreden

aftredend

tussentijds afgetreden 
aftredend

tussentijds afgetreden 
tussentijds afgetreden

tussentijds afgetreden
aftredend
aftredend

tussentijds afgetreden 

aftredend
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CorneLis Hoeflake 
Tim de Jong 
Willem Lambooij 
Bart Meijboom 
Gert Meuleman 
Roelof Slager 
Huibert Slingerland

tussentijds afgetreden 
tussentijds afgetreden 
tussentijds afgetreden

aftredend

aftredend

Kandidaten bestuur:

Alaemeen

Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden bezonnen op de bestuursstructuur van onze 
organisatie. In het verleden is meerdere keren de rol van de sectie Politiek aan de orde geweest. 
Deze zeer grote sectie werd in het verleden slechts door een bestuurslid (nu nog Anton Rottier) in 
het bestuur vertegenwoordigd. De sectieleden waren weer voorzitters van een politieke commissie 
die zich richt op een bepaald thema in het politieke spectrum.

Omdat de sgp »jongeren in de eerste plaats een po/it/e/re jongerenorganisatie zijn, is besloten om de 
politieke commissies rechtstreeks te laten vertegenwoordigen in het bestuur d.m.v. hun voorzitter. 
Hij of zij is daarmee tevens bestuurslid van de sgp » jongeren. Daarnaast blijft er een voorzitter 
politiek die dezelfde rol vervuld als de huidige voorzitter van de sectie Politiek.

Ook zijn enkele namen van secties gewijzigd. In de eerste plaats is het woord 'sectie' overal 
vervangen door 'commissie'. Commissieleden hebben dezelfde status als sectieleden nu. Daarnaast 
heet de sectie Ons Contact nu IN » contact, Jongeren heet nu Activiteiten en Publiciteit heet PR 
(Public Relations). Tevens wordt een voorzitter organisatie aangesteld die de commissies aanstuurt 
die niet behoren tot de politieke tak van het bestuur.

De voorzitter politiek en de voorzitter organisatie vormen samen met de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester het dagelijks bestuur van de organisatie. De politieke tak en de organisatorische tak 
vergaderen ook afzonderlijk. Het gehele bestuur vergadert vier keer per jaar. Op deze vergadering 
worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen.

Karel Kok (huidig bestuurslid van de sectie Jongeren) is door het bestuur aangesteld als voorzitter 
organisatie.

Het bestuur heeft een intensieve wervingscampagne gevoerd om voldoende kandidaten te krijgen 
voor alle bestuursfuncties. Helaas is het niet gelukt om voor de meeste functies te komen tot 
dubbele kandidaatsstelling. Onder andere een oproep aan alle aangesloten verenigingen om 
potentiele kandidaten te laten solliciteren, heeft geen enkele reactie opgeleverd.

Bij het gereedmaken van dit jaarverslag zijn er nog geen kandidaten voor de functie van Voorzitter 
Duurzame Ontwikkeling & Landbouw en voor de functie van Voorzitter IN » contact.
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Secretaris

De huidige secretaris, Sander Kok, is periodiek aftredend en herkiesbaar. 
Met bestuur stelt de volgende kandidaten:

Dinant Geuze 
24 jaar
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid sectie Verenigingen, lid k.v. Uddel 
Commercieel administratief medewerker 
Uddel

Sander Kok 
23 jaar
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Secretaris sgp »jongeren, secretaris k.v. Uddel 
Accountant 
Uddel

Voorzitter Activiteiten

In verband met de benoeming van KareL Kok tot voorzitter organisatie is 
er een vacature voor de functie van voorzitter Activiteiten. Het bestuur 
stelt de volgende kandidaten voor:

Melanie Blonk 
22 jaar
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid commissie SEZ sectie Politiek, secretaris SDS 
Jurist Individuele Belangenbehartiging RMU 
Krimpen aan den IJssel

"Hmm, leukste stukje om te schhjven. Wie ben je, waarom wilje 
dit... Nou vooruit: Ik ben dus een jongedame op de respectabele 
leeftijd van 22 jaar. Ik heb binnen de sgp»jongeren een poosje 
ervaring. Ik heb ook tijdens de Tweede Kamercampagne veel debatten 
met andere politici gevoerd en toch blijven hangen bij de 
sgp»jongeren. Waarom? Zij zijn de leukste organisatie van Nederland.
Dat widen we laten weten! En hoe kun je dat beter doen, dan door 
ervoor te zorgen dat wij de leukste en meest informatieve activiteiten 
van allemaal heb ben? Dus bij dezen zou ik me graag in widen zetten 
voor een aantrekkelijke sgp»jongeren. Voor degene die actiefof niet 
actief zijn, maar ook voor degene die nog steeds niet door hebben dat 
zij voor de beste vereniging bij sgp»jongeren moeten zijn!

Een sgpj-groet,
Melanie"
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Leo Heuvelman, 22 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid sectie Jongeren, Voorzitter s.v. Kernpunt, Campagneleider
SGP Zuid-Holland (2007)
Vestigingsmanager Creyfs Uitzendbureau 
Oudekerk aan den IJssel

"Functie:
Vestigingsmanager bij Creyfs Uitzendbureau te Schiedam. Geef teiding 
aan vijf medewerkers. Indirect verantwoordelijk voor tachtig 
werknemers.
Nevenfuncties

Coordinator van de sectie Jongeren (wordt commissie 
Activiteiten) binnen de landetijke sgp »jongeren. 
Voorzitter SGP-Jongerenvereniging 'Kernpunt' (omgeving 
Krimpen/CapeLle aan den IJssel)
Campagneleider Provinciale Statenverkiezing 2007 Zuid- 
Holland 

Motivatie sollicitatie

De commissie Activiteiten heeft mijn hart, ook nu al als coordinator. 
Graag wil ik in de functie van Voorzitter Commissie Activiteiten samen 
met andere jongeren een bijdrage leveren aan het chnstelijke geluid in 
deze seculiere maatschappij. Ik heb gemerkt dat je tijdens avonden en 
congressen veel aan jongeren mee kunt geven.
Fen paar speerpunten:

1. Continueren van de goedbezochte avonden/congressen en 
jongerendagen;

2. Verder uitwerking geven aan het doelgroepenbeleid;
3. Uitbreiden van activiteiten gericht op de sgp »jongeren."

Voorzitter Binnenlandse Zaken

Het bestuur steLt de volgende kandidaat voor:
Geert Schipaanboord 
21jaar
Gereformeerde Gemeenten
Voorzitter commissie Buitenlandse Zaken
Student Geschiedenis en Politieke Wetenschappen, Leiden
Leiden

"Mijn naam is Geert Schipaanboord. Ik ben sinds enkele jaren actief 
binnen de jongerenorganisatie en binnen de 'moederpartif.
Als voorzitter van de commissie Binnenland hoop ik bij te dragen aan 
de politieke profilering van onze jongerenorganisatie. Het is mijns 
inziens belangrijk dat de SGP-J naar voren treedt als een zelfbewuste 
organisatie met goed doordachte standpunten. Een voorwaarde 
daarvoor is dat we niet zozeer kijken naar wat de massa zegt, maar op 
basis van eigen onderzoek en werkbezoeken stalling nemen. Het is de 
kunst om Bijbelse waarden en normen gestalte te geven in de politieke 
standpuntbepaling van alle dag.
Ik wil er aan meewerken dat jongeren bij het vormen van een mening 
over politieke kwesties goede en gedegen handvatten krijgen van de 
SGP-jongerenorganisatie. "
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Voorzitter Duurzame Ontwikketina en Landbouw (POL)

Op het moment van de verwerking van de kopij voor dit jaarverslag is er nog geen geschikte 
kandidaat gevonden.

Voorzitter IN » contact

In verband met het vertrek van Pieter Verhoeve is er een vacature voor de functie van voorzitter IN » 
contact. Omdat deze vacature vooralsnog niet vervuld is, zal Steven Middelkoop, de huidige 
voorzitter KLIK, tijdelijk tevens hoofdredacteur zijn voor IN » contact.

Voorzitter Internationaal

Het bestuur stelt de voLgende kandidaat voor:

Gijsbert Bouw 
23 jaar
Gereformeerde Gemeenten
Voorzitter commissie Internationaal settle Politick
Student International Economics and Business Studies en
Nederlands Recht, Rotterdam
Barneveld

"Waarom ben ik actief bij de sgp » jongeren?
Het proberen te vertaien van de Bijbeise boodschap in concrete 
standpunten vind ik een grote uitdaging. En dat vooral op 
internationaat vlak, omdat de invloed van het buitenland op Nederland 
erg groot is. Op internationaal gebied zijn er genoeg problemen die het 
waard zijn om over nagedacht te warden vanuit Bijbels licht, bijv. 
ontwikkelingssamenwerking, de EU en Israel."

Voorzitter Onderwiis

Wouter van den Berg 
20 jaar
Gereformeerde Gemeenten 
2e voorzitter SGPJ Dordrecht 
Student Pabo Gouda 
Dordrecht

"Al van jongs af aan draag ik, vooral ook middeb mijn opvoeding, de 
SGP een warm hart toe. Dit resulteerde zich in betrokkenheid bij de 
SGP-jongeren Dordrecht waar ik 2e voorzitter ben. Toen ik gewezen 
werd op de functie van voorzitter commissie onderwijs en gevraagde 
eigenschappen las, heb ik niet long getwijfeld. Dat is iets voor mij. Ik 
zit op dit moment in Pabo 4 en hoop in juli mijn diploma te 
ontvangen waarna ik dus officieel meester ben. Na de zomer hoop ik 
verder te studeren: Political Science aan de VU in Amsterdam. Ik hoop 
met veel enthousiasme en kennis van zaken de commissie onderwijs 
aan te sturen. We zullen van ons laten horen, want de SGP-jongeren 
hebben ook een actuele en scherpe visie op de stand van zaken in het 
onderwijs!"
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Voorzitter Oraanisatie

De voorzitter organisatie, Karel Kok is periodiek aftredend en herkiesbaar. 
Het bestuur stelt de volgende kandidaten:

Karel Kok 
22 jaar
Christelijk Gereformeerde Kerk 
Voorzitter sectie Jongeren / voorzitter organisatie 
Student rechten en bedrijfswetenschappen 
Katwijk aan Zee

Frank van Veldhuizen 
19 jaar
Gereformeerde Gemeenten 
Lid sectie Jongeren 
Student MBO Commercieel 
Lunteren

Voorzitter Politiek

In verband met het vertrek van Anton Rottier is er een vacature voor de 
functie van voorzitter politiek. Het bestuur stelt de volgende kandidate voor;
Maaike Verhoeks 
23 jaar
Gereformeerde Gemeenten
Lid commissie Sociaal Economische Zaken sectie Politiek
Beleidsmedewerker SGZZH
Boskoop

"Het is van groot belong dat onze jongerenorganisatie overal een 
Bijbels politiek geluid blijft laten horen. Het is bijzonder waardevol als 
de jongerenorganisatie haar moederpartij ter zijde staat in het 
aangaan van uitdagingen in maatschappij en samenleving. En het is 
goed als jongeren zich betrokken weten bij de politiek.

Sinds een tijdje ben ik actief bij de SGPjongeren als lid van de 
commissie Sociaal Economische Zaken. De thema's en taken binnen 
deze commissie boeide mij sterk. Ik vind het belangrijk dat onze 
jongerenorganisatie overal een Bijbels politiek geluid laat horen. 
Ook is het van belong dat de SGPjongeren haar moederpartij ter zijde 
kan staan bij alle politieke en maatschappelijke uitdagingen waarvoor 
we ons steeds gesteld zien. Aan dit alles wil ik graag een nieuwe 
functie, als voorzitter politiek, mijn steun en energie aan geven. 
Samen met de secties politiek en alle SGPjongeren wil ik de komende 
tijd werken aan een gedragen en duidelijke visie op (actuele) 
maatschappelijke thema's ontwikkelen. Samen kunnen we een krachtig 
geluid laten horen. En samen hopen we nog veel meer jongeren te 
kunnen betrekken bij de politiek, bij de SGP en bij maatschappelijke 
vraagstukken."
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Voorzitter PR

In verband met het vertrek van Arie van der Vlies is er een vacature voor 
de functie van voorzitter PR. Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor;

Johan van Panhms 
24 jaar
Gereformeerde Gemeenten 
Lid sectie Publidteit
Docent Economie bij het Van Lodenstein- en Witsiuscollege 
Harderwijk

"Mijn naam is Johan van Panhuis. Ik ben 24 jaar en nog woonachtig 
in Harderwijk. Op 1 juni hoop ik te trouwen met Francette Dijkgraaf 
waarna we in Nunspeet hopen te gaan wonen. In het dagelijkse [even 
ben ik werkzaam bij het Van Lodenstein- en Witsiuscollege als docent 
Economie. Kerkelijk behoor ik tot de Gereformeerde Gemeenten.

Sinds 2002 ben ik lid van de sectie Publidteit (straks commissie PR). 
Nu de huidige voorzitter, Arie van der Vlies, aangegeven heeft om te 
gaan stoppen, lijkt het mij een mooie uitdaging om vender te gaan als 
voorzitter van de commissie PR. Samen met een groep enthousiaste 
commissieleden wil ik de sgp » jongeren herkenbaar houden en waar 
mogelijk nog beter op de kaart zetten. Dit alles met uw steun en met 
het besef dat Zijn Woord heilzaam is voor alle mensen."

Voorzitter SEZ (Sociaal Economische Zaken)

Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor:
Geerlof de Jong 
24 jaar
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Lid commissie Sociaal Economische Zaken sectie Politick
Student Bedrijfskunde, Erasmus, Rotterdam
Gouda

"In de periode van 2000 tot 2004 heb ik op het HBO Informatica 
gestudeerd. De laatste twee jaar van deze opleiding heb ik duaal 
afgerond bij de software ontwikkelingsorganisatie Stabiplan BV in 
Bodegraven. Na deze opleiding besloot ik Bedrijfskunde te gaan 
studeren in Rotterdam. Op dit moment (maart 2007) volg ik de 
masterspecialisatie Verandermanagement. Op dit onderwerp studeer ik 
ook af bij adviesbureau Twynstra Gudde in Amersfoort.

Het lijkt me geweldig om leiding te geven aan de enthousiaste 
commissie Sociaal-Economische Zaken. De sociaal-economische 
vraagstukken in de samenleving spreken mij erg aan. Kijk bijvoorbeeld 
naar de stille armoede in Nederland. Ondanks dat er geprobeerd wordt 
wetgeving te maken die voor alle mensen in armoede positieve 
consequenties heeft, komt het toch nog teveel voor dat mensen te 
weinig geld overhouden voor de noodzakelijke levensbehoeften. Het 
lijkt mij boeiend om mij samen met de commissie met deze en 
soortgelijke vraagstukken bezig te houden."
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Kandidaten commissies;

Herbenoeminaen:
Het bestuur stelt voor de commissieleden die niet aftreden opnieuw te benoemen voor de periode 
van een jaar.

Nieuwe commissieleden:

De volgende commissieleden zijn (tussentijds) toegetreden en door het bestuur benoemd:

Commissie Binnenlandse Zaken:
Peter Aangeenbrug 19 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lerarenopleiding Geschiedenis en Nederlands 
Emmeloord

21 jaar, Gereformeerde Gemeenten 
Student Sociaal Juridische Dienstverlening 
Woerden

18 jaar, Christelijk Gereformeerd 
Student geschiedenis 
Zeist

22 jaar, Hersteld Hervormde Kerk 
Student rechten 
Utrecht

Commissie Duurzame Ontwikkelinq & Landbouw (DOLj:
Joan van Burg 25 jaar, Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Projectleider bouwonderneming 
Axel

Bas van Hell

Willem Kater

Elze de Vries

Commissie IN » contact:
Evelien Altink 25 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid VLSJ
Leerkracht basisonderwijs, student journalistiek 
Rijssen

Kees Berends 26 jaar, Oud Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ
Freelance fotograaf 
Elspeet

Jilke Tanis 18 jaar, Christelijk Gereformeerde Kerk
Lid VLSJ
Student journalistiek 
Sliedrecht

Commissie Internationaal:
Leon van Damme 24 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Scherpenzeel

Arnoud Proos 22 jaar, Gereformeerde Gemeenten
HBO Communicatie 
Ede
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Huibert de Vries 24 jaar, Hersteld Hervormde Kerk
MSc. in Business Administration
Rotterdam

Commissie KLIK:
Wilmar Karels 19 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Bestuurslid s.v. Kernpunt
Student geneeskunde
Krimpen aan den IJssel

Commissie Onderwiis:
Johan van de Worp 18 jaar, Gereformeerde Gemeenten

VWO - student
Heerde

Commissie Sociaal Economische Zaken (SEZ):
Melanie Blonk 22 jaar, Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Cock Boon

Jurist Individuele Belangenbehartiging RMU
Krimpen aan den IJssel

27 jaar, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Vestigingsmanager uitzendorganisatie
Krimpen aan den IJssel

Jos Lukasse 25 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Consultant
Goes

Robert van Putten 19 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Student bestuurskunde
Rotterdam

Commissie Vereniqinqen:
Arie Jan de Jong 19 jaar, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland / Vrije Evangelisatie 

Lid k.v. Hardinxveld-Giessendam, s.v. Graafstroom en s.v. Leerdam 
Student HBO
Hardinxveld Giessendam

Frank Oostdijk 21 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Bestuurslid SGPJ Reimerswaal, lid k.v. Kruiningen
Vertegenwoordiger
Kruiningen

Henri Pool 19 jaar, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Voorzitter SGPJ Kampen e.o., lid k.v. IJsselmuiden
Student Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW)
Groningen / IJsselmuiden
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Wijzlgingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement

1. Voorstellen s.v. 'Kernpunt' (Capelle - Krimpen aan den IJssel)

Voorstel A
Het Kernpunt bestuur stelt voor om artikeL 11.1 van het huishoudelijk reglement van de sgp » 
jongeren als volgt te wijzigen.

Wijzigen huishoudelijk reglement artikel 11.1:

(Huidige situatie):
1. Het bestuur is bevoegd een of meer secties te vormen. Een sectie dient uit ten minste 2 personen 
te bestaan, die door het bestuur van de vereniging worden benoemd. De benoeming van een 
sectielid dient bekrachtigd te worden door de eerste daarop volgende algemene vergadering. 
Bezwaren tegen benoeming dienen ten minste drie weken voor de algemene vergadering schriftelijk 
ter kennis van het bestuur te worden gebracht.

(Voorgestelde situatie):
1. Het bestuur is bevoegd een of meer secties te vormen. Een sectie dient uit ten minste 2 personen te 
bestaan, die door het bestuur van de vereniging worden benoemd. Het bestuur stelt de algemene 
ledenvergadering in kennis van de toe- en afgetreden sectieleden.

Toelichtinq:
Het komt nu regelmatig voor dat sectieleden worden benoemd door het bestuur vlak na een 
algemene vergadering. Bekrachtiging vind dan pas plaats in het daarop volgende jaar. Omdat 
sectieleden voor een jaar worden benoemd, komt het in praktijk voor dat sectieleden alweer aftreden 
terwijl de officiele benoeming door de algemene vergadering nog moet plaatsvinden of net heeft 
plaatsgevonden.

Preadvies landeliik bestuur:
Het landelijk bestuur stelt voor om met dit voorstel in te stemmen. Als het voorstel wordt 
aangenomen, blijven alle nieuwe sectieleden uiteraard vermeld worden in het jaarverslag.

Voorstel B
Het Kernpunt bestuur stelt voor om artikel 11.3 van het huishoudelijk reglement van de sgp » 
jongeren als volgt te wijzigen.

Wijzigen huishoudelijk reglement artikel 11.3:

(Huidige situatie):
3. Ook personen die geen lid zijn van het bestuur van de vereniging kunnen deel uitmaken van een 
sectie. Zij dienen lid te zijn van een tot de vereniging toegelaten lid en, zo mogelijk, 
(buitengewoon) lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij. (...)

(Voorgestelde situatie):
3. Ook personen die geen lid zijn van het bestuur van de vereniging kunnen deel uitmaken van een 
sectie. Zij dienen lid te zijn van een tot de vereniging toegelaten lid en, zo mogelijk, lid van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij. (...)
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Toelichting:
Door wijziging van de statuten van de SGP is het buitengewoon Lidmaatschap vervallen. Met het 
instandhouden van de woorden 'zo mogeLijk', wordt ook ruimte geboden aan dames die geen lid 
kunnen/willen zijn van de SGP.

Preadvies landeliik bestuur:
Het landelijk bestuur stelt voor om met dit voorstel in te stemmen.

Voorstel C
Het Kernpunt bestuur stelt voor om artikel 14 van het huishoudelijk reglement van de sgp » 
jongeren als volgt te wijzigen.

Wiiziqen huishoudelijk reglement artikel 14:

(Huidige situatie):
14. Het bestuur besluit slechts dan tot toelating als bedoeld in artikel 7 van de statuten indien
a. de grondslag van de zich als lid van de vereniging aangemeld hebbende studievereniging, 

jongerengroep of studiecommissie overeenstemt met de in artikel 3 van de statuten van de 
vereniging neergelegde grondslag en

b. in de naam van de zich als lid van de vereniging aangemeld hebbende studievereniging, 
jongerengroep of studiecommissie de binding met de Staatkundig Gereformeerde Partij tot 
uitdrukking komt en de aanduiding 'studievereniging' of 'jongerengroep' of eventueel 
'studiecommissie' is opgenomen en (...)

(Voorgestelde situatie):
14. Het bestuur besluit slechts dan tot toelating als bedoeld in artikel 7 van de statuten indien
a. de grondslag van de zich als lid aangemeld hebbende vereniging overeenstemt met de in artikel 3 

van de statuten van de vereniging neergelegde grondslag en
b. in de naam van de zich als lid aangemeld hebbende vereniging de binding met de Staatkundig 

Gereformeerde Partij tot uitdrukking komt en (...)

Toelichting:
Door de termen 'studievereniging', 'jongerengroep' en 'studiecommissie' niet op te nemen in het 
huishoudelijk reglement, maar deze te vervangen door het woord 'vereniging' wordt het 
huishoudelijk reglement duidelijker. Het voorkomt dat er iedere keer aanpassing nodig is bij het 
veranderen van de namen van de plaatselijke verenigingen.

Preadvies landeliik bestuur:
Het Landelijk bestuur stelt voor om met dit voorstel in te stemmen.

Voorstel D
Het Kernpunt bestuur stelt voor om onderstaand artikel aan het huishoudelijk reglement van de sgp 
» jongeren toe te voegen.

Toevoeqen huishoudelijk reglement artikel 3.2:

(Voorgestelde situatie):
2. De besturen van de bij de sgp »jongeren aangesloten verenigingen zijn verplicht om voorstellen, 
welke aan de orde komen op de algemene ledenvergadering van de sgp »jongeren, voor te leggen aan 
hun leden. Besluiten warden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
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Toelichtinq:
Wijzigingen in statuten en het huishoudeLijk reglement zijn, behoudens enkele formele punten, 
belangrijke besluiten, die een breed draagvlak vragen. Het is daarom meer dan gewenst dat de Leden 
van de pLaatselijke verenigingen betrokken worden bij dit proces.

Preadvies landeLiik bestuur:
Het landelijk bestuur stelt voor om met dit voorstel in te stemmen. Zij benadrukt dat de plaatselijke 
afgevaardigden op de algemene ledenvergadering bun stem uitbrengen namens hun leden, de 
besluitvorming is immers gemandateerd. Dit impliceert dat de plaatselijke leden ook daadwerkelijk 
hun stem hebben kunnen Laten gelden.

2. Overige voorstellen van het bestuur

Voorstel E
Het Landelijk bestuur stelt voor om de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement van 
overeenkomstige toepassing te verklaren voor de statuten.

Waar in de statuten gesproken wordt van 'studieverenigingen, jongerengroepen en 
studiecommissies', wordt dit vervangen door Verenigingen'.
Hierdoor wijzigen de artikelen 2, 7.1, 7.2 en 12.1.

Voorstel F

Het landelijk bestuur stelt voor om de artikelen 7.2.b. en 9.1 van de statuten als volgtte wijzigen. 

Wijzigen statuten artikel 7.2.b:

(Huidige situatie):
(...) b. waarvan alle bestuursleden Lid en alle vrouwelijke bestuursleden, zo mogelijk, buitengewoon 
lid zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij. (...)
(Voorgestelde situatie):
(...) b. waarvan alle bestuursleden, zo mogelijk, lid zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij. (...) 

Wijzigen statuten artikel 9.1:

(Huidige situatie):
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van zeven of meer meerderjarige personen. Mannelijke 
bestuursleden dienen lid te zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij en vrouwelijke 
bestuursleden dienen zo mogelijk buitengewoon lid te zijn. (...)

(Voorgestelde situatie):
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van zeven of meer meerderjarige personen. Bestuursleden 
dienen, zo mogelijk, lid te zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij. (...)

Toelichtinq:
Het buitengewone lidmaatschap bij de SGP is afgeschaft. Zie ook Voorstel B.

3. Voorstellen m.b.t. wijziging bestuursstructuur

Voor een toelichting op de wijziging in de bestuursstructuur wordt verwezen naar het onderdeel 
'Kandidaten bestuur'.
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VoorsteL G

Het landelijk bestuur stelt voor om artikeL 9.9 van de statuten als volgt te wijzigen.

Wiiziqen statuten artikel 9.9:

(Huidige situatie):
De eerste voorzitter, de tweede voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het 
dagelijks bestuur.

(Voorgestelde situatie):
De eerste voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de voorzitter politiek en de voorzitter organisatie 
vormen tezamen het dagelijks bestuur.

VoorsteL H

Het landelijk bestuur stelt voor om het huishoudelijk reglement als volgt te wijzigen. Waar 
gesproken wordt over 'secties', wordt dit vervangen door het woord 'commissies'.
Hierdoor wijzigen de artikelen 11, 12, 13 en 15 van het huishoudelijk reglement.
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Notulen van de jaarvergadering van de SGP-jongerenorganisatie

Datum: vrijdag 28 april 2006
Plaats: Driestar College, gebouw Gamma, Gouda
Aanvang; 19.45 uur
Notulist: Karel Kok, 2e secretaris

Aanwezigen:

Bestuursleden en medewerkers:
Christian van Bemmel
Jan KLoosterman
Sander Kok
Gerrit Flier
Karel Kok
Anton Rottier
Arie van der Vlies
Gerrit Jansen
Gert van Veldhuizen
Jeroen van der Laan

Afgevaardigden:
Alblasserdam

Apeldoorn

Barneveld

Capelle / Krimpen

Dordrecht

Driebergen / Doom 
Ede

ELspeet / Vierhouten

Flakkee

Geldermalsen

Goedereede

Gouda

Hoeksche Waard 
Kampen

Nieuwpoort / Langerak

Nunspeet

Rijssen

voorzitter
2e voorzitter / sectie KLIK 
secretaris 
penningmeester 
sectie Jongeren 
sectie Politiek 
sectie Publiciteit 
sectie Verenigingen 
jeugdwerkadviseur 
jongerenwerker

Johan van Vliet 
Come van Werkhoven 
Richard Donk 
Gerrit Stufken 
Leendert de Knegt 
W. Hazeleger 
Leo Heuvelman 
Harrold van Vliet 
Arjan Kazen 
Maurits Vermeer 
Janco Pitlo 
B. van de Weerd 
G. van Kampen 
Peter van Ouwendorp 
Arie Spelt 
Marco van de Bok 
Jakob van Biert 
Erik van Dijk 
Wim Suyker 
A.P. Keizer 
A.T. van Wijk 
Leendert Boon 
Jacques Rozendaal 
Hans Nobel 
Henri Pool 
Peter Veldhuis 
Dik Duel 
Timo Duel 
Pa ulus van Gilst 
Hendrik van't Hul 
Hans ter Harmsel
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Schouwen-DuiveLand

Sprang-CapeLle

Staphorst

Terneuzen

Urk

Vriezenveen

Waddinxveen
VLSJ

Dirk-Jan Nijsink 
A.M.T. Sprengelmeijer
J.A. van SteenseL 
A. Stam
J. van TiLborgh
K. Bijker
W. Bisschop 
J.J. van Burg
I. VerheLst 
Jan Baarssen 
Bouke J. de Vries
J. Folbert 
F.G. Kayim
Floris den Oudsten 
Adriaan Pons 
Jan Roos

Betangstellenden / genodigden:
V.A. Smit
Dinant Geuze
Evert van de PoL
Johan van Panhm's
Steven Middelkoop
Leonie Aarnoudse
Goudje Spies
Dieterjan van der Florst
Jan Mark ten Flove
Johan Bulsink
Rick Rosters
Pieter van Ojen
Frank Engberts
Geerlof de Jong
Marga van den Brink
Ineke de Jong
K. Schra
Martijn van Eckeveld 
Marco van EckeveLd 
T.M. de Jong 
Arjan Boone 
Dick van Dijk 
Wouter van den Berg 
Rudi Biemond

Floofdbestuur 
sectie Verenigingen 
SDS Leiden 
sectie Publiciteit 
kandidaat bestuurslid 
SDS Leiden
s.v. Driebergen / Doom
s.v. Nunspeet
s.v. Rijssen
s.v. Zeist i.o.
s.v. Rijssen
s.v. Zeist i.o.
s.v. Kampen
s.v. Gouda
SDS Utrecht
Partijbureau
Stichting VoorLichting & Vorming
s.v. VeenendaaL i.o.
s.v. VeenendaaL i.o.
kandidaat-sectielid
sectie Publiciteit
sectie Publiciteit
s.v. Dordrecht
Partijbureau / V & V

1. Opening
Christian heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Volbregt Smit en Rudi Biemond. HB-lid 
Den Boef kan vanwege ziekte in de familie niet aanwezig zijn. We zingen psalm 118 : 3 en 12 en 
Lezen Flandelingen 4:1-22, waarna Christian voorgaat in gebed. In gelezen gedeelte staat niet Jezus 
voor de rechter, maar Zijn volgelingen moeten zich verantwoorden. Petrus en Johannes begonnen 
hun zendingsopdracht met goede moed. Maar hun boodschap strookte niet met die van de Joodse 
leiders. Daarom werden ze gevangen gezet. ALs je door genade mag buigen voor de opgestane 
Levensvorst en Zijn Woord in alles prioriteit wilt geven, dan staat de wereLd je niet echt op te 
wachten. Petrus mag echter, vervuld met de Fleilige Geest, getuigen dat de zaligheid in geen Ander 
is. Dat getuigen is een roeping voor ons alien. Om een betrouwbare getuige te zijn, moeten we een 
Levende betrekking met God hebben. Flet getuigenis vraagt zelfverloochenig, afhankelijkheid, gebed.
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werken, inzet, nuchterheid. En het meest nog liefde. Met die eigenschappen wordt ook deze avond 
een goede vergadering. "Och Heer', geeftthans Uw zegeningen, zodat we een rijke oogst van 
voorspoed zouden mogen zien. Ook in ons land."

2. Vaststellen agenda
De verenigingen Kampen, Capelle en Krimpen zullen bij de rondvraag nog een voorstel presenteren, 
m.b.t. de VLSJ.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Met kennisgeving zijn afwezig: de vertegenwoordiger van het Studiecentrum, de sectie- en 
commissieleden Gertina Heger, Arie Vonk Noordegraaf, Hans Bossenbroek, Joost Veldman, Korstiaan 
van Vliet, Stephan Hoogendijk, Gerard Adelaar en Robert van Doom.
Er is een motie van de s.v. Nunspeet binnengekomen. Het doel van deze motie is de stemming over 
het vrouwenvoorstel uit te stellen tot volgend jaar. Deze motie wordt bij punt 13 behandeld.

4. Vaststellen notulen
De notulen van de jaarvergadering, gehouden op 1 april 2005, en de extra algemene 
ledenvergadering, gehouden op 9 december 2005, worden zonder wijzigingen onder dank aan de 
(tweede) secretaris goedgekeurd.

5. Jaarstukken
a. Jaarverslag 2005

Jan Roos (VLSJ) constateert dat er op pag. 24 een Lijst staat met aangesloten verenigingen. De lijst 
laat zien dat drie verenigingen zijn opgeheven en drie op non-actief zijn gesteld. Hij vraagt of de 
verenigingen die op non-actief staan weer worden geactiveerd. De voorzitter geeft aan dat dit 
afhangt van het draagvlak en de mogelijkheden. Na drie jaar non-actief te zijn geweest, worden de 
verenigingen opgeheven.

De jonge hondenprijs gaat dit jaar naar de s.v. Schouwen/Duiveland. Het aantal leden onder 28 jaar 
is bij deze vereniging maar liefst 507o gestegen, van 2 naar 3 leden.
De prijs voor de grootste uilskuiken gaat naar Apeldoorn, omdat daar het ledental het sterkst is 
afgenomen.

b. Financieel verslag
De penningmeester van de SGP-jongeren, Gerrit Flier bedankt de controlecommissie die de 
jaarstukken en de begroting hebben gecontroleerd. Beide zijn akkoord bevonden.

Naar aanleiding van het verslag van de controlecommissie zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
Het bedrag van de ontvangen giften over 2005 is minder geweest dan begroot. De penningmeester 
antwoordt dat naast de automatische incasso van de Ledengelden geen acceptgiro verzonden is voor 
een eventuele overbetaling. In 2006 zal dit wel worden gedaan.
Een afgevaardigde vraagt of de giften & collecten voor 2006 niet te optimistisch zijn ingeschat. 
Hierop wordt geantwoord dat i.v.m. de subsidiestop een extra giftenactie in het najaar van 2006 zal 
worden gehouden, om zodoende de begroting te realiseren.
Tenslotte wordt gevraagd waarom de begrootte druk- en presentatiekosten voor 2006 aanzienlijk 
minder zijn, dan de werkelijke kosten in 2005. De penningmeester licht toe dat er in 2005 een 
relatief dure infoschets over Israel verschenen. De schetsen van 2006 zullen minder financiele lasten 
met zich meebrengen.

Er zijn geen vragen meer naar aanleiding van deze toelichting.

c. Begroting 2006
Alle vragen zijn reeds onder punt 5b. aan de orde gekomen.
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6. Verslag financiele controlecommissie 2005
De financiele controlecommissie geeft aan dat een en ander in orde is bevonden.

7. Benoemen financiele controlecommissie 2006
Peter van Ouwendorp van de s.v. Elspeet en Hendrik van't Hul van de s.v. Nunspeet worden 
benoemd als nieuwe Leden voor de financiele controlecommissie 2006.

8. Benoeming leden stembureau
Richard Donk (s.v. Apeldoorn), A. Stam (s.v. Sprang-Capelle) en A.P. Keizer (s.v. Goedereede) 
worden benoemd tot lid van bet stembureau.

9. Bestuursverkiezingen
De volgende personen worden voorgesteld voor de bestuursverkiezing welke na de pauze zal worden 
gehouden:

Herkiesbaar is Pieter Verhoeve, voorzitter Ons Contact. Tegenkandidaat is Hans Bossenbroek. 
Herkiesbaar is Gerrit Jansen, voorzitter van de sectie Verenigingen. Tegenkandidaat is 
Robert van Doom.
Steven Middelkoop is voorgedragen als nieuw bestuurslid voor de sectie KLIK i.v.m. de 
benoeming van Jan KLoosterman tot voorzitter van de SGP-jongeren. Het bestuur doet hier 
een enkelvoudige voordracht. De korte termijn die beschikbaar was voor het werven van een 
bestuursleden heeft ondanks een intensieve werving geleid tot een kandidaat. Tot en met 
deze week is gezocht naar een tweede kandidaat, maar dat was zonder resultaat. Het 
prettige gesprek met Steven leidt er toe dat het bestuur hem uit voile overtuiging 
voordraagt als voorzitter van de sectie KLIK. Steven is 19 jaar, behoort tot de Gereformeerde 
Gemeenten. Hij is 3e jaars-student PABO en woont in Woerden. Sinds korte tijd maakt hij 
deel uit van de sectie KLIK.

10. Bekrachtiging benoemingen sectieleden
De voorzitter heeft nog enkele aanvullingen op de Lijst met te benoemen sectieleden. Hij stelt voor 
tevens te benoemen Jos Lukasse en Cock Boon (sectie Politiek), Boudewijn Haasse en Dick van Dijk 
(sectie Publiciteit) en Tim de Jong (sectie Verenigingen). Alle voorgestelde benoemingen worden 
bekrachtigd. Christian geeft aan dat hij hoopt dat we een goede tijd met elkaar mogen hebben. Hij 
wenst de nieuwe sectieleden Gods zegen toe bij alles dat staat te wachten.

11. Pauze
Daarna wordt de vergadering geschorst voor een pauze tot 20.55 uur.

12. Stemming bestuursverkiezing
Na de pauze maakt de voorzitter de uitslag van de stemming bekend:

Voor de sectie Ons Contact is Pieter Verhoeve herkozen met 39 stemmen, Hans Bossenbroek 
heeft 6 stemmen;
Voor de sectie Verenigingen is Gerrit Jansen herkozen met 41, stemmen, Robert van Doom 
heeft 4 stemmen;
Voor de sectie KLIK wordt Steven Middelkoop met 45 stemmen gekozen.

Alle gekozenen nemen hun benoeming aan. Steven dankt de vergadering voor het in hem gestelde 
vertrouwen.
Inmiddels zijn er nog twee afgevaardigden binnengekomen van de s.v. Geldermalsen e.o.

13. Wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement
De voorzitter constateert dat het volgens de statuten vereiste quorum aanwezig is.
Christian geeft aan dat er op 7 april jl. een extra bijeenkomst voor de verenigingen is belegd. Daar is 
op betrokken wijze gediscussieerd over het 'vrouwenvoorstel'. De voorzitter bedankt de aanwezige
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verenigingen daarvoor. Omdat er voldoende ruimte is geweest voor discussie, zal het voorstel na 
bespreking van de 'motie Nunspeet', direct in stemming worden gebracht.

De s.v. Nunpeet stelt voor om de besluitvorming over het 'vrouwenvoorstel' uit te stellen tot volgend 
jaar, i.v.m. de discussie die nu in de partij hierover gevoerd wordt.

Breunis van de Weerd van de s.v. Ede stelt voor om het voorstel eind augustus, begin September in 
stemming te brengen. Hij vindt volgend jaar te ver weg. Nunspeet wijzigt de motie op dit punt.

De voorzitter geeft aan dat de bezinning op afdoende wijze heeft plaatsgevonden. Ook het rapport 
en de brief van het HB zijn duidelijk. Daarom pleit het bestuur er krachtig voor om het voorstel 
hedenavond in stemming te brengen. Daarom wordt de motie Nunspeet voorzien van een negatief 
preadvies.

Aansluitend wordt de motie in stemming gebracht. Er zijn inmiddels 47 afgevaardigden,14 stemmen 
voor. Daarmee is de motie verworpen.

Voorstel intensiverinq betrokkenheid dames bii SGP-ionqerenorqanisatie

De voorzitter geeft aan dat voor wijziging van de statuten 2/3-meerderheid noodzakelijk is, voor 
wijziging van het huishoudelijk reglement geldt een normale meerderheid.

Leendert de Knegt van de s.v.Barneveld vraagt om een stemverklaring te mogen afleggen. De 
voorzitter staat dit toe. "De s.v. Barneveld heeft geworsteld met het voorstel van de SGP-j en het 
rapport van het HB. Een meerderheid kan zich in de lijn van het HB vinden. Daarom willen ze een 
stap en een streep zetten. Er is rust nodig. Barneveld zal daarom voor stemmen."

Daarna wordt het voorstel in stemming gebracht. Er zijn 47 afgevaardigden waarvan er 37 stemmen 
voor stemmen, 9 tegen, 1 bianco.
Daarmee is het volledige voorstel aangenomen.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur ook in de toekomst rekening wil houden met de mening van 
plaatselijke verenigingen op dit punt.
Een afgevaardigde vertrekt van de vergadering i.v.m. andere verplichtingen.

Voorstel s.v. Capelle/Krimpen aan de IJssel: Minimum leeftiid sectieleden vastleggen op 16 iaar

46 afgevaardigden: 43 stemmen voor, 3 tegen. Daarmee is het voorstel aanvaard.

Overiqe voorstellen van bestuur

1. Schrappen 'statenkringverenigingen 'uit artikel 2 statuten
ALle afgevaardigden stemmen voor. Het voorstel is echter pas aangenomen als ook alle niet 
aanwezige verenigingen voor gestemd hebben. Hiervoor zal de secretaris een schriftelijke enquete 
houden.

2. Termijn voorzitter SGP-j naar drie jaar
Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Ook hier geldt dat het voorstel is aangenomen als ook 
alle niet aanwezige verenigingen voor zijn.

3. Benoeming sectieleden van twee naar een jaar
Stemverklaring door H.C. van Vliet van s.v. Krimpen aan de IJssel: "Het voorstel is op de 
ledenvergadering van de s.v. Kernpunt aan de orde gekomen. Daar is democratisch besloten om
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tegen te stemmen. Er was op dat moment bij het bestuur van Kernpunt te weinig informatie 
aanwezig om de vragen vanuit de vergaden'ng te beantwoorden."

Het voorstel wordt in stemming gebracht. 45 afgevaardigden stemmen voor, 1 tegen, waarmee het 
voorsteLis aangenomen.

14. Vaststellen beleidsnota 2006-2010
De jeugdwerkadviseur Ligt de totstandkoming van de beleidsnota toe. De nota bestaat uit twee 
delen. De blik naar binnen en de blik naar buiten. Christian bedankt Gert voor het aanleveren van de 
grondtekst. Een aantal verenigingen heeft van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om 
wijzigingsvoorstellen in te dienen. Hierover wordt gestemd.

Wijzigingsvoorstellen voor beleidsnota:
1. 10 stemmen voor, waarmee het voorstel is verworpen.
2. 5 stemmen voor, waarmee het voorstel is verworpen.
3. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
4. 4 stemmen voor, waarmee het voorstel is verworpen.
5. Breunis van de Weerd van de s.v. Ede doet hier een tekstvoorstel: 'commissieleden zijn 

betrokken leden van plaatselijke afdelingen en zo mogelijk van kiesverenigingen.' Dit 
voorstel wordt aangenomen.

6. Breunis van de Weerd van de s.v. Ede vraagt zich af of we door dit voorstel oudere leden 
niet vervreemden. De jeugdwerkadviseur antwoordt hierop dat verenigingen met veel 
oudere leden ook dienen te streven naar veijonging.
Om tegemoet te komen aan de wensen, doet Gert een tekstvoorstel, waarin vermeld 
wordt dat het nadrukkelijk niet bedoeld is, om de oudere leden weg te jagen. Het 
voorstel wordt gewijzigd aangenomen.

7. 0 stemmen voor, waarmee het voorstel is verworpen.
8. 7 stemmen voor, waarmee het voorstel is verworpen.
9. Voorstel aangenomen.
10. Door het aanmenen van voorstel 9 is voorstel 10 komen te vervallen.
11. 8 stemmen voor, waarmee het voorstel is verworpen.
12. Niet in stemming gebracht.
13. Voorstel aangenomen.

Hiermee is de beleidsnota aangenomen. Christian geeft aan dat het bestuur samen met de 
verenigingen uitwerking wil geven aan de beleidsnota. Zowel de blik naar binnen, als de slag naar 
buiten is nodig. Hij dankt de verenigingen voor hun inbreng. Binnenkort ontvangen zij een 
exemplaar van de vastgestelde beleidsnota.

15. Rondvraag
Frank Engberts van de s.v. Kampen bedankt het bestuur voor de mogelijkheid om een presentatie te 
geven over het voorstel van Kampen en Kernpunt m.b.t. de VLSJ. Vanavond is het alleen de 
bedoeling om de mening van de vergaden'ng te peilen over een aantal voorstellen. In de presentatie 
worden diverse voorstellen belicht waarmee de betrokkenheid van de leden van de VLSJ bij de hele 
organisatie kan worden vergroot. Na de presentatie bedankt Christian van Bemmel de verenigingen 
voor hun presentatie en geeft hij aan dat alle verenigingen de mogelijkheid hebben mee te denken 
over de positie van de VLSJ. Ze kunnen zich aansluiten bij het overleg. Ede maakt van die 
mogelijkheid gebruik.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Bisschop om voortaan de stukken niet alleen naar de 
secretaris te sturen, maar naar het hele bestuur, antwoordt de voorzitter dat de stukken voortaan op 
internet zullen worden geplaatst. Verder ligt er de verantwoordelijkheid bij de besturen van de 
studieverenigingen om de stukken aan de leden door te geven.
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16. Sluiting
In het teken van zijn naderende afscheid blikt Christian van Bemmel aan het einde van de 
vergadering kort terug op 3 jaar voorzitterschap. Vanuit diverse oogpunten beantwoordt hij de 
vraag: Wat is drie jaar voorzitterschap? Hij komt tot de condusie dat drie jaar voorzitterschap en 
tien jaar SGP-werk een deeL uit zijn Leven, een deeL uit zijn hart en een deeL van zijn denken is 
geworden. ALs hoogtepunten noemt hij de jongerendagen, congressen en de vaak felle en intense 
debatten. Hij bedankt de sectieleden, medebestuursleden en Gert voor de samenwerking. Hij geeft 
aan veel vertrouwen te hebben in de mannen om hem been (het bestuur, KK) en in Jan Kloosterman 
als nieuwe voorzitter. Toch kunnen zij het uiteindelijk niet zelf. Wat zij, maar ook de hele 
vergadering, nodig hebben, is de moed en de krachten die er te vinden zijn bij de Heere Jezus. Hun 
geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.

Jan Kloosterman bedankt Christian voor zijn woorden. "Zo kennen we hem". Hij geeft aan dat gezien 
de voile agenda van vanavond een afscheid op deze avond geen recht zou doen aan de situatie. 
Vandaar dat het bestuur Christian een aparte afscheidsavond aanbiedt onder het thema: Trias 
poiitica uit baians? leder lid krijgt voor dit afscheid een uitnodiging. Hoofdgast op deze avond is 
minister Conner van Justitie. Christian is blij verrast en dankt het bestuur voor deze geste.

Na het zingen van psalm 43:3 eindigt Volbregt Smit de avond met dankgebed.

Aldus vastgesteld en ondertekend op de jaarvergadering van 11 mei 2007.

Voorzitter, Secretaris,

(J. Kloosterman) (S. Kok)
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1. AangesLoten veremgingen en jongeren

Overzicht van de aangesLoten verenigingen en het aantaL leden van de SGP-jongerenorganisatie in 
2006:

Naam vereniging 31-12-2006 31-12-2005
(< dan 28) (< dan 28)

1. AlbLasserdam (13) 36 (25) 41
2. Apeldoorn (4) 5 (5) 5
3. Barneveld (11) 86 (10) 87
4. Capelle a/d IJssel (74) 74 (83) 102
5. Doetinchem (-) - (0) 39
6. Dordrecht (61) 64 (54) 57
7. Driebergen/Doorn opgeheven (30) 30
8. Ede (45) 90 (50) 100
9. Elburg/OLdebroek (15) 75 (15) 75

10. ELspeet/Vierhouten (59) 97 (46) 90
11. Ermelo (25) 25 (-) -

12. Flakkee (8) 45 (20) 26
13. Geldermalsen (30) 31 (-) -

14. Genemuiden non-actief non-actief
15. Goedereede CIS) 56 (13) 53
16. Gouda (71) 119 (32) 80
17. Graafstroom (4) 5 (50) 50
18. Hoeksche Waard (42) 128 (43) 124
19. Kampen (26) 26 (25) 25
20. Katwijk aan Zee non-actief non-actief
21. Leerdam (11) 42 (13) 42
22. Nieuwpoort/Langerak (4) 35 (4) 35
23. Noord-Oost Friesland (38) 38 (38) 38
24. Noord-Oost Zeeland (19) 109 (19) 109
25. Nunspeet (58) 164 (34) 133
26. Reimerswaal (44) 45 (51) 52
27. Rijssen (131) 185 (131) 185
28. Rivierenland (9) 45 (12) 54
29. Schouwen-Duiveland (5) 44 (3) 39
30. Sprang-Capelle (13) 46 (0) 43
31. Staph orst (12) 81 (13) 84
32. Stolwijk/Bergambacht/Vlist (1) 20 (4) 21
33. Terneuzen (4) 57 (3) 59
34. Urk (112) 112 (112) 112
35. Veenendaal non-actief non-actief
36. Vriezenveen (10) 71 (9) 70
37. Waddinxveen (30) 33 (26) 29
38. Woudrichem opgeheven (2) 26

Totaal aantal leden verenigingen (1.002) 2.089 (975) 2.115

39. Vereniging Landelijke SGP-jongeren (betalende leden) 4.502 5.029

Jaarverslag sgp »jongeren 2006 25



OVERZICHT PERCENTAGE -28-JARIGE LEDEN VAN DE VERENIGINGEN

DATUM % DATUM %

31-12-2000 26 31-12-2003 38

31-12-2001 32 31-12-2004 42

31-12-2002 34 31-12-2005 46

X X 31-12-2006 48

OVERZICHT AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN AANTAL LEDEN

DATUM AANGESLOTEN VERENIGINGEN AANTAL LEDEN1

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

31-12-2004 38 2.076

31-12-2005 37 2.115

31-12-2006 36 2.089

OVERZICHT INGESCHREVEN -28-JARIGE JONGEREN PER 31-12-2006

DATUM IN »
CONTACT

KLIK 
11-14 

JAAR EN
OVERIGEN

KLIK
15-

JARIGEN

5
EURO-
LEDEN

INFO- 
SCHETSEN 

ONTVANGERS 
EN ABONNEES

TOTAAL
WAARVAN

SUBSIDIABELE
LEDEN

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

31-12-
2004

4.751 6.549 239 612 178* 12.309 5.602

31-12-
2005

4.609 6.405 70 570 153* 11.807 5.029

31-12-
2006

4.224 4.848 35 496 158* 9.761 4.502

1 Leden zijn alle leden van de aangesloten verenigingen met uitzondering van de vereniging iandelijke SGP-jongeren (VLSJ),
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* In de jaren 1998 tot en met 2003 werden in deze koLom alLe personen meegeteld die infoschetsen 
(gratis) toegestuurd kregen. Vanaf 2004 staat het aantal daadwerkeLijk genoteerde aantal abonnees 
genoemd.

Het jaar 2006 was voor de SGP-jongeren een bijzonder jaar. Het was het jaar van de nieuwe huisstijL. 
Het jaar van de kwestie-Madonna. Het jaar van de voorzitterswisseling. Het was ook weer het jaar 
van de aanmelding van nieuwe verenigingen. ErmeLo en Geldermalsen sLoten zich aan als lid. 
Doetinchem werd opgeheven, Driebergen/Doorn staat nu op non-actief. De SDS (SGP Debating 
Society) groeide verder uit tot een volwaardige debatvereniging. Ook zij vroegen en kregen in de 
Loop van het jaar aansluiting bij de SGP-jongeren.

2. Bestuur
Het bestuur onderging in het verslagjaar een wijziging.
We namen afscheid van onze voorzitter, Christian van 
Bemmel, die na 9 jaar SGPJ, waarvan drie jaar als 
voorzitter, onze club ging verlaten. We zijn hem veel 
dank verschuldigd. Op een bijzonder goed bezochte 
avond in De Meern op 19 mei 2006, werd afscheid van 
hem genomen. De prominente gast van die avond was 
toenmalig minister Mr. J.P.H. Donner van Justitie.
Christian had ooit aangegeven, dat hij Donner de meest 
bewonderingswaardige politicus buiten de SGP vond, 
dus... De avond werd gevuld met een minisymposium 
onder de titel: 'De trias politica uit balans?'. Op een 
later tijdstip heeft het bestuur (met aanhang) op informele wijze afscheid genomen van Christian. 
Hartelijk dank voor je jarenlange inzet! Gelukkig heb je je weg in de 'grote' SGP al snel gevonden.

Door het Hoofdbestuur werd in de voorzittersvacature Jan Kloosterman benoemd. Hij was reeds 
actief binnen onze organisatie als voorzitter van de sectie KLIK en als tweede voorzitter. De vacature 
in de sectie KLIK is opgevuld door de benoeming van Steven Middelkoop. Pieter Verhoeve, voorzitter 
van de sectie IN » contact is gekozen tot tweede voorzitter van het bestuur.

De aftredende en herkiesbare bestuursleden Gerrit Jansen en Pieter Verhoeve werden op de 
jaarvergadering herkozen.

Na een intensieve en grondige discussie werd in 2006 door de aangesloten verenigingen met 
overgrote meerderheid gekozen voor het voorstel Intensivering betrokkenheid dames bij de SGP- 
jongerenorganisatie'. Door aanneming van dit voorstel werd het mogelijk dat dames participeren in 
secties en in het bestuur van de jongerenorganisatie.

Het algemeen bestuur vergaderde in 2006 achtmaal, en wel op de volgende data: 20 januari, 2 
maart, 21 april, 9 juni, 1 September, 6 oktober, 10 november en 15 december.

Het dagelijks bestuur vergaderde vijfmaal, op 24 maart, 21 augustus, 28 September, 30 oktober en 7 
december.

3. Secties en sectieleden
Van de navolgende personen werd op de jaarvergadering de benoeming als sectielid bekrachtigd:
Gert Koese en Peter Smit (sectie IN » contact), Gerard Adelaar en Geert Schipaanboord (sectie 
Politiek), Arjan Boone (sectie Publiciteit), Robert van Doom, Jan Eerbeek, Dinant Geuze, Cornelis 
Hoeflake en Willem Lambooij (sectie Verenigingen).

ALLe niet vertrekkende sectieleden werden herbenoemd voor de periode van een jaar. Een woord van 
dank aan alLe sectie- en commissieleden (zowel vertrokken als blijvend) is zeker op zijn plaats!
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4. Voorzitter
De voorzitter is belast met het leiding geven aan de bezinning en activiteiten en bet aansturen van 
de medewerkers, de jeugdwerkadviseur in het bijzonder. Over de beleidsmatige ontwikkeiingen en de 
sectieactiviteiten valt het nodige te Lezen in dit jaarverslag en de Beleidsnota 2006-2010. We 
hebben in de tweede helft van 2006 de doelen uit de beleidsnota geconcretiseerd, een 
probleemeigenaar gegeven en van een tijdspad voorzien.

Een steeds belangrijker wordende taak van de voorzitter is partij-interne en -externe 
vertegenwoordiging. Een illustratie daarvan is te vinden rondom ons weerwerk bij het optreden van 
Madonna en in de campagnetijd. Het merendeel van deze activiteiten was niet direct op de SGP- 
achterban gericht.
Binnen partijverband nam de voorzitter deel aan het partijvoorzittersoverleg dat ca. 3 keer 
plaatsvond. In dat overleg worden bestuurlijke, beleidsmatige en personele thema's besproken. Los 
daarvan vond regelmatig overleg plaats met partijvoorzitter Kolijn en de Tweede Kamerfractie over 
activiteiten en beleid.

Extern participeerde de voorzitter in het voorzittersoverleg met andere PJO's. Behalve Rood en CDJA 
waren alle jongerenorganisaties hierin vertegenwoordigd. Dit overleg wordt gefaciliteerd door de 
Nationale Jeugdraad (NJR). Inmiddels hebben de Jonge Fortuynisten en de J0VD hun lidmaatschap 
opgezegd. Daarom is er een intensieve bezinning gaande over de meerwaarde van de NJR.

Rond de vragen aan de minister van Justitie betreffende het godslasterlijk deel van Madonna's 
popconcert en de hierop volgende aangifte waren er meer media-contacten dan ooit. Er is 
medewerking verleend aan ongeveer 15 radio-interviews, o.a. met Radio 1, BNR Nieuws Radio,
Radio 2, vele muziekzenders, de Wereldomroep en zelfs een Australische nieuwszender. Verder is 
medewerking verleend aan een uitzending van het NCRV-programma "Rondom Tien". In zo goed als 
alle kranten verscheen ons commentaar. Zelfs in een Duitse krant werd er melding van gemaakt.

De voorzitter gaf lezingen, nam deel aan discussies en leidde 
fora. Deze inzet is na een inwerkperiode snel op gang 
gekomen waarbij de aftrap rondom Madonna's optreden 
gegeven werd. In de daarop volgende (campagne-)tijd is dit 
het geval geweest in onder meer Den Haag (Amerikaanse 
Ambassade), Gouda, Eemnes, Nunspeet (debat met CDA en 
PvdA), Bleskensgraaf (debat met CDA en CU), Doom 
(deelname aan debat op congres van Perspectief-CU- 
jongeren-), Kampen, Gouda (interne debatbijeenkomst), 
Alphen a/d Rijn (debat met PvdA, CU, VVD, CDA, SP), Den 
Haag (debat in Jonge Kamer), Amersfoort en Utrecht.

In Bennekom verzorgde de voorzitter een inleidende lezing voor onze Hongaarse vrienden. Ook is er 
twee keer een overleg geweest met diaconale hulpdiensten en de RMU om te komen tot een brede 
proef met betrekking tot sociale stage. Ook werden er het afgelopen jaar vijf opinieartikelen 
geschreven en geplaatst. Daarnaast is er aan drie interviews meegewerkt.

Tot slot zijn er de interne overlegmomenten en DB- en AB-vergaderingen geweest. De wijze waarop 
deze zijn verlopen en de inzet en betrokkenheid die daar aan de dag gelegd zijn, waren ronduit 
motiverend en geven een positieve stimulans om hiermee verder te bouwen aan onze organisatie en 
haar doelstellingen.
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5. Jeugdwerkadviseur
In het jaar 2006 was de relatie tussen de SGP-jongeren en de jeugdwerkadviseur (jwa) gedeeltelijk 
van bijzondere aard. Op verzoek van de SGP-campagnecommissie heeft de jwa - na overleg met het 
bestuur- de functie van campagneleider voor de verkiezingen van 22 november op zich genomen. 
Deze functieverwisseling had tot gevolg dat de jwa het bestuur en de verschillende secties met name 
gedurende de eerste helft van 2006 heeft ondersteund en geadviseerd. Tijdens de meeste 
vergaderingen van het (dagelijks) bestuur was hij aanwezig. De sectievergaderingen heeft hij echter 
minder vaak dan voorheen bijgewoond.

De jwa heeft in de eerste helft van 2006 voor twee kiesverenigingen, een studentenvereniging en 
tijdens een studiedag van een middelbare school Lezingen verzorgd. Verder was hij jurylid tijdens 
twee debatwedstrijden en gaf hij verschillende rondleidingen in de Tweede Kamer. Gedurende zijn 
campagneleiderschap heeft de jwa geen lezingen verzorgd.

In de eerste maanden van 2006 heeft de jwa zich intensief bezig gehouden met de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Onder het motto 'kiezen voor kwetsbaar' hebben de SGP-jongeren 
een eigen campagne gevoerd, waarbij gekozen is voor een totaalaanpak. Met een aparte site 
(www.kiezenvoorkwetsbaar.nl). een manifest, de SGP-jongerendag en de campagnenummers van Ons 
Contact en KLIK kwamen de SGP-jongeren goed voor de dag.

In de aanloop naar 24 juni, de dag waarop de partij heeft gekozen voor het lidmaatschap van 
vrouwen, heeft de jwa zich eveneens bezig gehouden met deze thematiek. Tevens was hij lid van de 
commissies die de SGP-jongerendag en het afscheid van Christian van Bemmel als voorzitter hebben 
georganiseerd. In augustus en September was hij naast de voorbereidingen voor de campagne nauw 
betrokken bij het protest van de SGP-jongeren tegen de kruisigingscene uit het concert van 
Madonna.

In oktober nam de jwa deel aan een door Prisma (overkoepelend 
orgaan van evangelische en reformatorische 
ontwikkelingshulporganisaties) georganiseerde reis naar Kenia.
Tijdens deze reis stond de immense aidsproblematiek centraal. Het 
is de bedoeling dat deze reis resulteert in meer bewustwording 
omtrent deze wereldwijde ziekte binnen de eigen organisatie.

Voor periodieken als IN » contact (toen nog: Ons Contact) en De 
Banier is de jwa regelmatig in de pen geklommen. Om de politieke 
profilering van de SGP-jongeren verder gestalte te geven, was hij (al dan niet in samenwerking met 
de voorzitter) betrokken bij het verschijnen van een vijftal opinieartikelen en diverse persberichten.

De jwa heeft in 2006 aan veel interviews voor diverse media meegewerkt. De interviews stonden met 
name in het teken van de discussie rondom het vrouwenstandpunt van de partij en de wereldwijde 
commotie rondom het optreden van Madonna. Tevens heeft hij verschillende malen interviews en 
gesprekken gehad met studenten ten behoeve van een artikel, werkstuk of project.

De jwa was in 2006 lid van de campagnecommissie en het Gemeenschappelijk Overleg en redactielid 
van De Banier.

6. Medewerker
In het jaar 2006 heeft de jongerenwerker zich beziggehouden met diverse taken aangaande de 
(externe) profilering van de jongerenorganisatie. De jongerenwerker woonde een aantal 
vergaderingen van het (dagelijks) bestuur bij. Ook was hij regelmatig bij de vergaderingen van de 
secties aanwezig.
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In het jaar 2006 zijn door de jongerenwerker veeL gastLessen verzorgd op (basis)scholen. Van 
Drachten tot Zeeland zijn scholen bezocht om jongeren te enthousiasmeren voor politiek. Door deze 
gastlessen zijn ook de abonnementen op KLIK toegenomen.

De jongerenwerker ondersteunde en adviseerde de secties Publiciteit en KLIK en was ook betrokken 
bij activiteiten van de sectie Jongeren. In die hoedanigheid is hij betrokken geweest bij het PR- 
beleid van de organisatie: het (laten) pLaatsen van advertenties, beoordeiing van sponsorverzoeken, 
promotiematerialen en vertegenwoordiging van de organisatie op verschillende bijeenkomsten. 
Verder was hij nauw betrokken bij het geven van publiciteit aan SGPJ-bijeenkomsten door middel 
van advertenties, posters en persoonlijke uitnodigingen.

Voor de sectie KLIK was de jongerenwerker steeds betrokken bij de uitgaven van KLIK. Voor ieder 
nummer schreef hij een artikel. Daarnaast leverde hij als lid van de commissie lesbrieven een 
bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe Lesbrief over de Tweede Kamerverkiezingen

Voor het bestuur Meld de jongerenwerker zich bezig met diverse ondersteunende taken.

7. Sectie IN » contact
Afgelopen jaar was een belangrijk jaar in de historie van het SGP-jongerenblad. Er verschenen 
weliswaar traditioneel vier nummers, waar dan ook vier vergaderingen aan vooraf waren gegaan. 
Tegelijkertijd vonden er daarnaast ook grote veranderingen plaats.

De eerste drie afleveringen droegen nog de naam 'Ons Contact', maar het laatste nummer heette 'IN 
» contact'. Dit is dan ook de nieuwe naam van ons SGPJ-tijdschrift. In het blad zelf werd daar al een 
verantwoording over gegeven. In 1959 werd 'Onderling Kontakt' opgericht als uitgave van het 
Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). Deze, wat archaische 
naam, werd later gemoderniseerd naar 'Ons Contact', maar behield daarmee zijn 'interne uitstraling'. 
In zijn 47e jaargang heeft het bestuur in samenspraak met redactie besloten om hier 'IN » contact' 
van te maken.

Tevens vond er een grote lay-out verandering plaats, om daarmee de aansluiting met de doelgroep, 
jongeren tussen de 16 en 28, niet te verliezen. In de bladenwereld is de gemiddelde levensduur van 
een magazine ongeveer dertig jaar, zodat het op zichzelf al een reden is om dankbaar te zijn dat het 
blad nog bestaat. Om continuiteit te waarborgen, moet er echter regelmatig verandering 
plaatsvinden. De redactie zorgde voor een gevarieerder aantal artikelen, de inbreng van de andere 
secties werd groter en de opmaak aantrekkelijker.

In het afgelopen jaar waren de thema's 'emancipatie', 'recht in de ogen van de SGP', 'onderwijs' en 
'verkiezingen' het hoofdonderwerp voor een nummer van ons blad. In de nieuwe opmaak is het 
aantal niet-themagebonden artikelen groter. Dit om daarmee de lezer die het centrale onderwerp op 
zich niet interessant vindt, toch in het blad te trekken. De redactie houdt zich bezig met het verder 
verfijnen en uitbalanceren van de nieuwe formule. Wetend dat de huidige generatie jongeren niet 
meer slechts SGP stemt uit Loyaliteit, maar op basis van overtuigingskracht. Het beginsel is goed; de 
communicatie hierover kan continu beter. De redactie spant zich hiervoor in.

De sectie vergaderde in het verslagjaar vijfmaal, op 20 februari, 25 april, 19 juni, 12 September en 
11 december.

8. Sectie Jongeren
Het jaar 2006 begon voor de sectie Jongeren op 25 januari met een avond over het integratiebeleid. 
Tijdens deze avond, die in samenwerking met de SV Kernpunt is georganiseerd, hielden de heer 
Pastors (lijsttrekker Een NL) en Elbert Dijkgraaf een lezing onder het thema: 'Integreren of 
terugkeren?' Na de lezingen zijn de sprekers en de heer Oosterhoff (lijsttrekker SGP/CU Rotterdam) 
met elkaarin debat gegaan. De avond werd bezocht door ruin 100 jongeren.
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'Kiezen voor kwetsbaar' was het thema van de SGP- 
Jongerendag. De dag, die op 11 februari pLaatsvond in het 
Beatrixtheater in Utrecht, werd door 1200 jongeren bezocht. 
Gastprekers van de dag waren dominee Van der Meij (CGK 
predikant te Driebergen) en minister De Geus (SociaLe Zaken 
en Werkgelegenheid). Naast een vraaggesprek met mevr.
Amma Assante (raadslid PvdA) was er ook een debat waaraan 
drs. D. van Meeuwen (raadslid SGP in SLiedrecht) en de heer 
De Jong (Stichting tot HeiL des Volks) meededen. Uiteraard 
zijn ook onze beide fractieleden uit de Tweede Kamer aan het 
woord geweest. Er zat veel variatie in het programma, 
waardoor de dag omvloog. Een indrukwekkende dag!

Ter gelegenheid van het afscheid van Christian van Bemmel hebben we een avond georganiseerd 
over het thema: Trias Politica uit balans?' De avond werd druk bezocht. We mochten bijna 350 
jongeren en ouderen welkom heten. Sprekers van deze avond waren: mr. J.P.H. Donner (toenmalig 
minister van Justitie), mr. C.G. van der Staaij (Lid Tweede Kamer voor de SGP), prof. mr. dr. W.A. 
Zondag (hoogleraar Arbeidsrecht RU Groningen). De avond werd gehouden in het AC-restaurant De 
Meern.

Nog een hoogtepunt in het jaar 2006 was de avond over het Wereld Kampioenschap voetbal. Een 
gewaagd thema. Het was mooi dat we deze avond met kerkelijke jongerenorganisaties konden 
organiseren. Ook de rol van het Reformatorisch Dagblad was onmisbaar. Het deed ons goed om meer 
dan 1000 jongeren te ontmoeten in de concertzaal van het Vredenburg te Utrecht. Daaronder 
bevonden zich veel jongeren die normaal gesproken niet zo snel op een SGP-avond komen. Het 
debat werd geleid door Riekelt Pasterkamp en de debaters waren ds. R. van Kooten (HHK Soest), drs. 
J. Atsma (lid Tweede Kamer CDA), Tjeerd Korf (profvoetballer), de heer Mollmann (gymdocent) en Ir. 
B.J. van der VLies (fractievoorzitter Tweede Kamer SGP).

"De zon komt Langzaam op in Afghanistan, de tijd van 
duisternis is wel voorbij." Zo besloot Kolonel H. Morsink 
(Commandant Deployment Task Force ISAF) de discussie 
in een zeer goed gevulde aula van het Driestar College in 
Gouda. Op 9 oktober hebben we daar (samen met SV 
Contrast uit Waddinxveen en SV Kernpunt uit Capelle 
aan de IJssel) een discussiebijeenkomst gehouden over 
de strijd in de brandhaarden van de wereld. Naast de in 
uniform geklede kolonel, spraken ook de heer Van 
Aartsen (oud-minister Buitenlandse Zaken voor de VVD) 
en drs. Beider (europarlementarier SGP/CU). Het was een 
avond waarin theorie en praktijk hand in hand gingen.
Boeiend voor zowel de denkers als de doeners.

In het kader van de verkiezingen hebben we op 27 oktober, samen met de SV uit Dordrecht, een 
verkiezingsavond georganiseerd in het Wartburg College, lokatie Marnix. Het thema van deze avond 
was: 'Halen we het hordes?' De sprekers van de avond waren mevr. Albayrak (nr. 2 PvdA), de heer 
Bakker (nr. 3 D66, Renske Leijten (nr. 9 SP), de heer Van Schijndel (nr. 7 EenNL) en de heer Van der 
VLies (nr. 1 SGP). De aula zat helemaal vol. Het was een boeiende en gezellige avond.

Het jaar hebben we afgesloten met een jongerenmiddag. Deze middag werd gehouden op 18 
november. Het thema was: 'De wereld een dorp, NL de dorpsgek!?' Sprekers van deze middag waren 
oud-minister Brinkhorst (o.a. Economische Zaken, D66) en dr. Pijpers (Universitair hoofddocent aan
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de Universiteit van Leiden). Voor het eerst kwamen we bij elkaar in een schitterende zaaL van het 
LEG in Schiphol-Rijk. Er waren ongeveer 250 jongeren aanwezig.

Binnen de sectie zijn er in 2006 een aantal wijzigingen geweest. Zo hebben we onderscheid gemaakt 
in de diverse taken om efficienter te kunnen werken. De sectie is nu onderverdeeLd in drie takken: 
denktank, publiciteit en faciliteiten. De denktank houdt zich voornamelijk bezig met de thema's van 
avonden, de uitwerking van de sprekersnotities en diverse andere inhoudelijke taken. De 
verantwoordelijke voor publiciteit onderhoud de contacten met de sectie Publiciteit en zorgt ervoor 
dat elke avond voldoende onder de aandacht wordt gebracht bij de jongeren. De verantwoordelijke 
voor de faciliteiten zorgt ervoor dat er een geschikte lokatie is met alle faciliteiten die nodig zijn 
voor de betreffende avond. De drie takken worden aangestuurd door een coordinator. Verder hebben 
we in 2006 afscheid genomen van Evert-Jan van VLiet.

De sectie vergaderde in het verslagjaar zevenmaal, op 25 maart, 18 april, 10 mei, 6 juni, 24 
augustus, 20 September en 17 oktober.

9. Sectie KLIK
KLIK kijkt terug op een jaar met mooie resultaten. We hebben veel bereikt. Hoewel het meeste werk 
van onze sectie op stille zolderkamers achter zoemende computers gebeurd, hebben we de grote 
lijnen van ons magazine ook dit jaar gezamenlijk uitgezet. We deden dit tijdens vier vergaderingen.

In het voorjaarsnummer van KLIK nemen we afscheid van Christian van Bemmel. Dit betekent voor 
onze sectie een diepgaande verandering. Jan Kloosterman wordt namelijk benoemd als nieuwe 
voorzitter van SGP-Jongeren. Onze hoofdredacteur draagt daarom zijn taken over aan Steven 
Middelkoop.

We kijken dit voorjaarsnummer terug op een interactieve lesbrief over de
gemeenteraadsverkiezingen. De Lesbrief speelt zich af in Beeldhoven waar ouderen strijden voor een 
supermarkt en kinderen voor een speelveld. Deze lesbrief bleek een succes! Tenslotte verdiept KLIK 
zich in theocratie, cartoonrellen en het leven van de apen in Burgers' Zoo.

In het zomernummer nemen we afscheid van Jan Kloosterman. Hij ziet terug op een mooie periode 
bij KLIK. Vooral het bezoek aan vliegbasis Twente en het schrijven van Lesbrieven vond hij mooie 
ervaringen. Dit nummer brengt Marco van Eckeveld een bezoek bij kinderboekenschrijver Riny van 
der Mark en schrijft onze jongerenwerker Jeroen van der Laan de prikkelende WK-column 'Geen bal 
aan!'

Het najaarsnummer van KLIK staat in het teken van verkiezingen en veranderingen. We introduceren 
een stellingpagina. Vijf kinderen geven hier hun mening over de stelling: 'Geen mobieltje onder de 
14 jaar.' Ook introduceren we de rubriek: 'Rondreis Langs alle ministeries' en 'Jouw vraag aan KLIK'. 
Tenslotte neemt Gerald Harbers ons mee in de omgekeerde wereld van drugs.

Nadat de sectie zojuist het plan heeft opgevat om weer aan de slag te gaan met een lesbrief, valt 
het kabinet. In een flits zien we de rest van onze vakantie in de SGP-rivier wegspoelen. Gelukkig valt 
het mee. Nico tamper, leerkracht in Veenendaal, biedt zich aan om deze lesbrief als 
afstudeerwerkstuk te gebruiken. In korte tijd zet hij een geweldig concept neer op basis van het 
onderwijsmodel'Meervoudige Intelligentie'. Enkele weken later rollen de flitsende Leskaarten uit de 
drukpers. Reactie van een Leerkracht: "Ik wil hierbij even laten weten dat het fantastisch was en 
jullie bedanken voor deze leuke en didactisch erg goede lessenserie. Mijn klas en ik hebben ervan 
genoten en we hebben er met elkaar heel veel van geleerd."

later als ik groot ben' kopt ons winternummer. We nemen een kijkje in Veenendaal en Montfoort 
waar kinderen zich verdiepen in onze splinternieuwe lesbrief over de Tweede Kamerverkiezingen. 
Inmiddels zijn de uitslagen van de landelijke verkiezingen bekend. Marco van Eckeveld werpt zijn
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licht over de barrieres die genomen moeten worden om een nieuw kabinet te vormen. Dit nummer 
spelen we met vuurwerk en brengen een bezoek aan een jeugdgevangenis. Tenslotte schrijft 
Korstiaan van VLiet een prikkelende column over ambulanceterreur.

De sectie vergaderde in het verslag viermaal, te weten op 1 maart, 23 mei, 30 augustus en 21 
november.

10. Sectie Politiek
De sectie Politiek is de denktank van de SGP-jongeren.
De sectie is thematisch opgezet en bestaat uit vijf 
commissies: Duurzame Ontwikkeling en Landbouw 
(DDL), Internationaal (INI), Onderwijs (OND),
Binnenlandse Zaken (BIZA) en Sociaal Economische 
Zaken (SEZ). ELke commissie bestaat uit een aantal 
Leden en een eerste en voor sommige commissies ook 
een tweede voorzitter. De voorzitters worden 
afgevaardigd naar de sectievergaderingen en zijn dus 
lid van de sectie Politiek.

De sectie ziet het als haar taak om politiek profiel te 
geven aan de SGP-jongerenorganisatie. Dat betekent 
dat ze de bestaande standpunten kritisch doordenkt 
en nieuwe ontwikkelt. Omdat de standpunten niet bedoeld zijn voor de bureaulade dragen we ze ook 
uit. Daarvoor ondernamen we in 2006 de volgende reguliere activiteiten:
■ Schrijven van opinierende artikelen voor elk nummer van IN » contact (voorheen Ons Contact), 

KLIK en De Banier;
■ Schrijven van statements (commentaren) voor de SGPJ-site;
■ Schrijven van opinieartikelen over onder andere het TBS-stelsel en de missie naar Afghanistan;
■ Opzetten en schrijven van de schetsen 'Energie' en 'Stille armoede'.

Daarnaast is de sectie op de volgende manieren actief geweest:
■ Deelname aan verschillende debatten. Een aantal in het kader van de verkiezingen, maar ook 

andere debatten over o.a. het hoger onderwijs en de zorg;
■ Op uitnodiging bezoeken van bijeenkomsten bij diverse organisaties;
■ Vertegenwoordigen van de SGP-jongeren in de Nationale Jeugdraad door de commissie DOL;
■ Organiseren van een schrijfcursus over opinieartikelen;
■ Vertegenwoordiging van de SGP-jongeren in het jong-IMD. Eerst door Willem Schaafsma, nu door 

Arnoud Proos;
■ Organiseren van werkbezoeken aan Stichting Gevangenenzorg Nederland en aan een 

voedselbank. Deze bezoeken worden vervolgens gebruikt voor het schrijven van artikelen en 
statements.

Een belangrijke taak was het schrijven van een nieuw Politiek Programma. Door de vervroegde 
verkiezingen wilden we hiermee haast maken. Het lukte om het geheel in een verzorgde uitgave op 
de jongerendag te presenteren.

Voor de eerste keen’s een zomerschool georganiseerd voor Nederlandse en Roemeense jongeren. De 
sectie Politiek heeft daarin het voortouw genomen. Na de intensieve bezinnende dagen zijn de 
Roemenen te gast geweest bij Nederlanders om iets op te snuiven van de Nederlandse cultuur.

De bezetting van de sectie is weergegeven in het volgende schema.

Jaarverslag sgp »jongeren 2006 33



Commissie Voorzitters eind 2005 Voorzitters eind 2006 Aantal commissieLeden
2005 2006

DDL Joan van Burg
Hans Maljaars

Joan van Burg
Hans Maljaars

2 2

INI Gijsbert Bouw Gijsbert Bouw 4 4
0ND Gert van Veldhuizen 

Willem Kok
Vacature 3 2

BIZA Geert Schipaanboord 
Gerard Adelaar

Geert Schipaanboord 2 4

SEZ Jacques Bazen Jos Lukasse
Cock Boon

2 4

Totaal 8 6 13 16

WiLlem Kok heeft afscheid genomen, evenals Gerard AdeLaar en Jacques Bazen. Simon PoLinder is tot 
1 januari 2007 Internationaal Secretaris. De werving voor een opvolger is gestart. In het aantal 
commissieLeden zit een stijgende Lijn. Stabilisatie is nu het doel.

De sectie vergaderde in het verslag zevenmaal, op 26 januari, 9 maart, 20 april, 8 juni, 14 
September, 12 oktober en 23 november.

11. Sectie Publiciteit
In 2006 hebben drie Leden afscheid genomen van de sectie. Het betreffen Rik Vermeer, Stephan 
Hoogendijk en Hans de Ruiter. Voor hen in de pLaats zijn gekomen Dick van Dijk, Boudeweijn Haase 
en Ineke de Jong. Johan van Panhuis werd secretaris van de sectie.

Naast de kerntaken van de sectie, zoals het ontwerpen van uitnodigingen en posters, het plaatsen 
van advertenties, het regeLen van standbemanning voor de gehouden bijeenkomsten, enz., 
passeerden zaken van uiteenLopende aard de revue.

Erg druk is de sectie geweest in het meedenken in en 
bedenken van de nieuwe huisstijL van SGP-jongeren, de 
restyling van 0ns Contact en de vernieuwing van de 
website. Een andere intensieve periode was de 
campagnetijd voor de verkiezingen van de Leden van 
de Tweede Kamer. Aan het einde van 2006 heeft de 
sectie een start gemaakt met de organisatie van de 
Wegwijs en daarbij de start van een Ledenwerf- en 
giftenactie.

De sectie vergaderde in het verslagjaar zeven keer, op 
3 februari, 13 maart, 19 april, 23 juni, 12 September,
20 oktober en 8 december. Daarnaast werden vele extra 
vergaden'ngen belegd in kleiner en ander verband.

12. Sectie Verenigingen
Het jaar 2006 was voor de sectie Verenigingen het jaar van het opzetten van de 
debatverenigingen. Het oprichten van de debatverenigingen in Leiden, Rotterdam en 
Utrecht kostte de nodige inspanning. Naast de gebruikelijke organisatorische 
aspecten kwam hierbij ook het ontwikkelen van het concept'SGPJ-debatvereniging'.
In januari 2006 zijn Rotterdam en Utrecht van start gegaan; in maart is ook Leiden 
van start gegaan. Na enkele optimalisaties is de SGP Debating Society (SDS) het 
seizoen 2006-2007 ingegaan. Al met al is de opzet van SDS succesvol verlopen.
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In 2006 hebben de nieuwe verenigingen in GeLdermalsen en Ermelo e.o. zich aangesloten bij de SGP- 
jongeren. Bind 2006 wordt er gewerkt aan een vereniging in o.a. Houten, Katwijk, de 
BommeLerwaard en Zeist. Met veel enthousiasme wordt er binnen deze commissies gewerkt en niet 
zonder resultaat. Daarnaast is er ook een opheffingsbrief binnengekomen, namelijk van 
studievereniging Woudrichem. Tevens werd de vereniging Doetinchem een 'gemeente-Vereniging', 
waardoor bet Lidmaatschap van de SGP-jongeren beeindigd werd. De SGP-jongeren Doom gaat verder 
aLs jongerencommissie.

Tevens is de sectie betrokken geweest bij bet organiseren van bijeenkomsten, waarbij juist gekeken 
is of bet oprichten c.q. doorstarten van een vereniging weL zinvol was. Bij bet organiseren van dit 
soort bijeenkomsten wordt er door de sectie samengewerkt met een aantal jongeren uit de 
betreffende omgeving. Daarnaast is veelvuldig gebruik gemaakt van een enquete, waarmee getracht 
wordt een realistisch beeLd te krijgen van de animo voor een SGP-jongerenvereniging. Deze 
Verkennende' bijeenkomsten zijn gehouden in o.a. Woerden en Borssele.

Op 21 januari werd de kadercursus 'Het vinden, binden en boeien van leden' voor bestuursleden van 
verenigingen en overige geinteresseerden gehouden. Deze cursus werd gehouden in Amersfoort en 
was voorzien van diverse workshops. We waren met ongeveer 60 personen aanwezig. Op 12 oktober 
hebben we een bijeenkomst belegd in de regio Amersfoort, waar we met bestuursleden van kies- en 
studieverenigingen en gei'nteresseerde jongeren hebben nagedacht over het verhogen van de 
betrokkenheid van jongeren bij de SGP en het SGP-gedachtegoed, bijvoorbeeld door het oprichten 
van een SGP-jongerenvereniging.

In mei 2006 hebben we als sectie Verenigingen afscheid genomen van Bart Meijboom en Hans Lok. 
Het bestuur heeft in haar vergadering van december Frank Oostdijk en Henri Pool als nieuwe 
sectieleden benoemd. In verband met een aanpassing in de structuur van de debatverenigingen 
hebben ook Jan Eerbeek en Willem Lambooij de sectie verlaten. De sectie vergaderde zesmaal, te 
weten op 4 januari, 21 februari, 11 april, 14 juni, 6 September en 8 november.

13. Tenslotte
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. We verwachten veel van de toekomst. Die toekomst 
ligt vast. Ondanks alle onze menselijke berekeningen, is er Een die er boven staat. Het is een groot 
wonder als we het van Hem alleen hebben Leren verwachten. Dan is het: Mijn hulp is van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 121:2). Die hoop en verwachting beschaamt niet.

Het jaar 2006 was een moeilijk jaar voor de SGP. Eaten we met elkaar de gelederen sluiten, om in 
2007 en de jaren daarna een principieel en helder geluid te Laten horen. Onze boodschap zal niet 
altijd met vreugde ontvangen worden, integendeel. Maar omdat we er vast van overtuigd zijn, dat zij 
heilzaam is voor heel de samenleving, kunnen we door. Wij gunnen immers iedereen het beste, ja 
het Beste!

januari 2007, Sander Kok
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Finandeel jaarverslag veremglng sgp »jongeren

Hierbij vindt u het rapport betreffende de jaarrekening over het jaar 2006 van de vereniging sgp » 
jongeren, statutair gevestigd te Rotterdam. Achtereenvolgens zijn in dit rapport de volgende 
stukken opgenomen.

Toelichting op de jaardjfers 2006 

Balans per 31 december 2006 

Staat van Baten en Lasten 2006 

Specificatie van de BaLans 

Accountantsverklaring

Specificatie van de Staat van Baten en Lasten 2006 per sectie 

Begroting 2007 

Begroting 2007 per sectie
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Toellchtinq op de jaardjfers

Algemeen

Statutaire doeistelling

Volgens artikel 4 van de statuten heeft de vereniging tot doel het bevorderen van de studie der 
politieke en maatschappeLijke vraagstukken in nationaal en internationaal verband, daarbij 
uitgaande van de beginseLen der Staatkundig Gereformeerde Partij.

Bestuur

Op 31 december 2006 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen:

Jan Kloosterman, eerste voorzitter
Pieter Verhoeve, tweede voorzitter, sectie IN » contact
Sander Kok, secretaris
Gerrit Flier, penningmeester
Karel Kok, sectie Jongeren
Steven Middelkoop, sectie KLIK
Anton Rottier, sectie Politiek
Arie van der Vlies, sectie Publiciteit
Gerrit Jansen, sectie Verenigingen

Uitkomsten 2006

Activiteiten
Het achterliggende jaar heeft zich gekenmerkt door het voortzetten van de in het verleden 
doorgevoerde bezuinigingen, mede als gevolg van de uitspraak van de rechter inzake het niet meer 
toekennen van de subsidie aan de SGP en haar geledingen. Evenals voorgaand jaar heeft dit 
consequenties gehad voor met name de sectie Jongeren en de sectie Publiciteit ten aanzien van de 
reguliere activiteiten. Er is minder geld uitgegeven aan publicitaire activiteiten en er zijn eveneens 
minder kleine bijeenkomsten georganiseerd door de sectie Jongeren. Doordat in het begin van dit 
jaar offertes zijn opgevraagd met betrekking tot het Laten drukken van KLIK en 0ns Contact is een 
financieel voordeel gerealiseerd van circa € 10.000,- ten opzichte van vorig jaar.

In 2006 heeft de herziening van de huisstijl doorgang gevonden. Onderdeel van de herziening van 
de huisstijl was een ander Logo en een totaal andere opmaak van het ons blad 0ns Contact. De naam 
van Ons Contact is daarbij gewijzigd in IN » contact.

Van het ministerie van Binnenlandse zaken is in 2006 een afrekening ontvangen over het jaar 2005 
waarbij een bedrag van € 7.688,- moest worden terugbetaald. Als gevolg van het wegvallen van de 
subsidie over 2006 is een vervangende bijdrage door de SGP betaald. Hieronder is een overzicht 
opgenomen met de ontwikkeling van de baten en lasten van de sgp» jongeren over de jaren 1996 
t/m 2006. Uit dit overzicht blijkt dat er met ingang van 2000 sprake is van een sterke stijging van 
de inkomsten. Vanaf het jaar 2006 zullen deze inkomsten geleidelijk teruglopen dan wel stabiliseren 
zolang de subsidie niet meer toegekend zal worden.

In 2001 is er een behoorlijke kostenstijging van € 66.194 (33% tov 2000). De kostenstijging in 2004 
(€ 172.272 / 86% tov 2000) betreft zowel structurele (bijvoorbeeld: KLIK in full-color, het 
aantrekken tweede medewerker en hogere prijzen / drukkosten) als incidentele uitgaven 
(bijvoorbeeld: uitgave lesbrieven voor het primaire onderwijs, intensivering van publicitaire 
activiteiten, de jongerendag en de Ledenwerfactie). De kostenstijging in 2006 kenmerkt zich 
voornamelijk door het feit dat er tweemaal een jongerendag is georganiseerd en dat er herziening

Jaarverslag sgp »jongeren 2006 37



van de huisstijl heeft plaatsgevonden.

Overzkht van baten en lasten sgp »jongeren van 1996 t/m 2006
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Subsidie Ministerie van Binnenlandse zaken 
Bijdrage SGP (subsidie + onttrekking reserve) 
Overige inkomsten

Lasten

Stand reserve

78.085 76.866 76.047 86.088 123.849 198.922
48.735 44.405 41.188 65.775 16.568 2.364
69.500 69.050 69.330 65.809 60.491 65.816

196.320 190.321 186.565 217.672 200.908 267.102

196.320 190.321 186.565 217.672 200.908 267.102

5.864 5.578 14.321 9 9.109 51.745

2002 2003 2004 2005 2006
begr.
07

Subsidie Ministerie van Binnenlandse zaken 
Bijdrage SGP (subsidie + onttrekking reserve) 
Overige inkomsten

Lasten

Stand reserve

218.848 223.968 193.585 219.057 -7.688 0
3.864 79.568 108.298 32.698 243.561 212.475

64.161 68.999 71.297 70.595 86.377 83.275
286.873 372.535 373.180 322.350 322.250 295.750

286.873 372.535 373.180 322.350 322.250 295.750

94.316 68.760 19.422 28.989 14.363 7.863

Ledenaantallen
De subsidiemiddeLen zijn voornameLijk afhankeLijk van het aantal betalende Leden in de Leeftijd tot 
en met 27 jaar dat aangesloten is bij de Vereniging Landelijke SGP-jongeren (VLSJ). Op de peiLdatum 
1 januari 2006 stonden 4632 Leden ingeschreven die mee zouden teUen voor de subsidieregeling. 
Het uiteindelijke aantal leden dat in 2006 heeft betaald en als basis geldt voor de vaststelling van 
de subsidie bedraagt bij benadering 4375. Over het jaar 2005 Lag dit aantal op 4500 (in 2004: 4350 
/ 2003: 3998).
Tot slot, het aantal leden per de peildatum voor 2007, 1 januari jl., Ligt met 4353 Lager dan 
voorgaand jaar. De reden hiervan ligt voornamelijk in het feit dat er in 2006 geen Wegwijsbeurs is 
geweest.

Subsidies 2006 en 2007
Bij vonnis van 7 September 2005 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage (LJN;AU2088, HA ZA 03/3395) 
de Staat der Nederlanden (in de persoon van de minister van Binnenlandse Zaken) bevolen artikel 2 
van de WSPP jegens de SGP buiten toepassing te laten wegens strijd met artikel 7 Vrouwenverdrag, 
zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid kunnen worden van die partij. Het vonnis is bij 
voorraad uitvoerbaar. De Staat der Nederlanden heeft tegen dit vonnis Hoger Beroep aangetekend.

De SGP heeft de subsidieaanvraag voor het jaar 2006 voor haarzelf en de met haar gelieerde 
stichtingen en verenigingen op 24 oktober 2005 ingediend. Bij brief d.d. 20 december 2005 heeft de 
minister van Binnenlandse Zaken de aanvraag tot subsidie afgewezen.

De SGP heeft de subsidieaanvraag voor het jaar 2007 voor haarzelf en de met haar gelieerde 
stichtingen en verenigingen op 17 oktober 2006 ingediend. Bij brief d.d. 5 februari 2007 heeft de 
minister van Binnenlandse Zaken de aanvraag tot subsidie afgewezen.

Door de afwijzing voor het jaar 2006 en 2007 ontstaat onzekerheid omtrent het voortbestaan van de 
SGP en de met haar gelieerde stichtingen en verenigingen. Gelet op de vermogenspositie en het
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huidige uitgavenpatroon hoeft voor een Liquidatie op korte termijn niet te worden gevreesd. Het 
bestuur van de SGP heeft zich voor 2006 en 2007 verpLicht om de totale tekorten van de vereniging 
sgp »jongeren voLledig voor haar rekening te nemen.

Begrotingsoverschot
Met het hoofdbestuur van de SGP zijn afspraken gemaakt over de ten opzkhte van de goedgekeurde 
begrotingen niet uitgegeven bedragen, waardoor de bijdragen in de tekorten lager zijn dan begroot. 
In de jaarrekening van de SGP worden deze overschotten afgezonderd ter nadere besteding door de 
besturen van de gelieerde stichtingen/verenigingen. Deze bedragen blijven gedurende drie jaar ter 
beschikking van uw bestuur. In 2006 is het saldo per 31 december 2003 vervallen. De stand van deze 
voorziening per 31 december 2006 bedraagt € 14.363,-. In verband met de subsidiestop is besloten 
met ingang van 2006 geen toevoegingen meer aan deze voorziening te doen.

Begroting 2007

Door de reeds genoemde uitspraak van de rechtbank betreffende de subsidiestop gaan wij een 
financieel redelijk moeilijk jaar tegemoet. Daar wij als sgp »jongeren eveneens geraakt worden door 
deze subsidiestop is de SGP bereid om ook voor het jaar 2007 de tekorten voor haar rekening te 
nemen, zodat wij onze plannen kunnen realiseren zoals deze begroot zijn. Dit houdt echter wel in 
dat er structureel meer bezuinigd moet worden. Enerzijds widen wij proberen daar waar mogelijk de 
structured kosten te drukken, anderzijds widen wij extra inkomen gaan generen door meer aandacht 
te besteden aan advertentie-inkomsten, giften, e.d.

Ook het jaar 2006 is weer ten einde. AL met al mogen we terugzien op een financieel bewogen jaar, 
waarin een aantal noodzakelijke en geplande activiteiten zijn gerealiseerd. Voor 2007 is er sprake 
van een financieel zorgelijke situatie, waarbij we ons moeten realiseren dat er geen grote uitgaven 
gedaan kunnen worden. Met een sluitende begroting hopen we tot uitvoering van de plannen te 
kunnen overgaan. Waarbij we ons dienen te realiseren dat niet onze verdiensten bepalend zijn, maar 
dat het de Heere is die de Gever is van ades en van wie we in ades afhankelijk zijn. Hij geve ons Zijn 
onmisbare genade en zegen.

Ede, februari 2007
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BALANS PER 31 DECEMBER 2006
in euro's

31-dec-06 31-dec-05

ACTIVA

Inventaris en automatisering 2.764 3.219

Voorraden 3.500 3.250

Vorderingen

Nog te ontvangen subsidie Binnenlandse Zaken 0 39.752

Rekening-courant SGP 8.121 0

Overige vorderingen en overlopende activa 6.859 7.910

Liguide middelen 9.365 2.623

30.609 56.754

PASSIVA

Kapitaal 8.977 8.977

Bestem mi n gsreserves

Reserve grootschalige activiteiten 0 10.000

Kortlopende schulden

Rekening-courant SGP 0 9.438

Rekening-courant VLSJ 2.319 1.807

Overige schulden en overlopende passiva 19.313 26.532

30.609 56.754
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2006

in euro's

BATEN

Contribiities 
Abonnementen 
Advertenties 
Boeken / brochures 
Standverbuur 
Giften / collecten 
Overige opbrengsten

TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeel
Salaris
Overige personeelskosten 
Pool Kerstenhuis

Totaal Personeel

Huisvesting
Huur
Servicekosten

Totaal Huisvesting

Bureaukosten
Apparatuur
Kantoorbenodigdheden 
Telefoon / porti 
Drukwerk / briefpapier

Totaal Bureaukosten

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten
Administratie
Accountant

Totaal Algemeen

Publiciteit 
Bijeenkomsten 
Druk- en verzendkosten 
Promotiemateriaal /-activiteiten 
Advertentiekosten 
Startsubsidie/bijdrage SDS 
Info via De Banier

Totaal Publiciteit

TOTAAL LASTEN

SALDO

Onttrekking uit SGP-reserve 
Bijdrage SGP
Bijdrage SGP jongerendagen 
Subsidie Binnenlandse Zaken 
Afrekening BZA vorig boekjaar

pag. 8
Totaal

Begroting ALV Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2005

38.600 34.423 36.232
20.000 17.487 18.496
10.000 5.369 9.450
3.500 4.511 1.874
4.000 4.037 0

15.250 16.287 4.521
0 4.263 22

91.350 86.377 70.595

55.000 60.920 55.264
14.000 14.354 13.112
35.000 26.877 31.320

104.000 102.151 99.696

7.200 7.188 7.188
5.250 5.317 5.268

12.450 12.505 12.456

9.000 6.307 8.457
1.250 2.237 874
9.500 8.481 7.928
4.000 2.480 1.114

23.750 19.505 18.373

29.000 31.740 30.920
2.250 2.187 1.025
2.250 2.250 2.250

33.500 36.177 34.195

42.750 34.795 31.005
97.325 89.717 100.954
14.000 11.920 12.394
14.525 10.430 7.527

2.000 1.300 2.000
3.750 3.750 3.750

174.350 151.912 157.630

348.050 322.250 322.350

-256.700 235.873- 251.755-

28.925 14.626 14.577-
203.775 214.935 47.275

14.000 14.000 0
0 0 198.760

10.000 7.688- 20.297

Resteert 0 0 0
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SPEC1FICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31-dec-06 31-dec-05

ACTIVA

Inventaris en automatisering

Website 2.021 1.733

Standdecor 743 1.486

2.764 3.219

Aanschaf van inventaris en automatisering wordt geactiveerd vanaf 1.500 euro 

Afschrijvingstermijn automatisering is 3 jaar.

Afschrijvingstermijn inventaris is 4 jaar.

Voorraden

Boeken en brochures 3.000 2.500
Drukwerk en briefpapier 500 750

3.500 3.250

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Subsidie boekjaar 39.752 198.760
Ontvangen voorschot 39.752 159.008

Nog te ontvangen 0 39.752

Rekening-courant SGP

Saldo aanvang boekjaar -9.438 -5.698
Mutaties ten laste van rekening-courant -226.002 -36.438

-235.440 -42.136
Bijdrage SGP 228.935 47.275
Bijdrage SGP uit/naar reserve 14.626 -14.577

Saldo ultimo boekjaar 8.121 -9.438

Overige vorderingen en overlopende activa

Contributies 1.163 774
Abonnementen 50 200
Advertenties 2.659 5.215
Portidepot 885 885
Diversen 2.102 836

Totaal overige activa 6.859 7.910



PASSIVA

31-dec-0 6
pag. 10 

31-dec-05

Reserve grootschalige activiteiten 

Jongerendag 0 10.000

Totaal reserve 0 10.000

Rekening-courant VLSJ

Saldo aanvang boekjaar 1.807 1.847
Correctie i.v.m. afroming kapitaal -1.546 0
Af te dragen inzake contributies VLSJ 2.258 1.960

2.519 3.807
Betaald aan VLSJ -200 .-2.000

Saldo ultimo boekjaar 2.319 1.807

Overige schulden en overlopende passiva

Loonheffing / sociale lasten / pensioenpremies 3.368 3.536
Vakantietoeslag 2.603 2.198
Bestuurs- en sectiekosten en bijeenkomsten 3.883 4.771
Druk- en verzendkosten brochures en periodieken 6.426 12.838
Accountant 2.250 2.250
Advertenties 174 0
Diversen 609 939

19.313 26.532Totaal overige passiva



Accountancy - Belastingen

Erasmuslaan 36 ♦ 3707 ZD Zeist 
tel. 030 6365057 ♦ fax 030 6365058

D'and're
Stokroos B.V.ml

Aan hct bcstuur van dc Vcrcniging
SGP-jongeren
Rotterdam

ACCOUNTANTS VE^KLARING

Opdrachi
Ik heb dc in dit rapport op dc pagma's 7 tot cn met 10 opgcnomcn jaarrekening 2006 van dc 
Vcrcniging SGP-jongcrcn tc Rotterdam gccontrolccrd. Dc jaarrekening is opgcstcld under verantwoor- 
dclijkheid van hct bcstuur van dc vcrcniging. Hct is mijn vcrantwoordclijkhcid ccn accountants- 
verklaring inzake dc jaarrekening te verstrekken.

WerkzaamheeJen
Mijn controlc is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaai'de richtlijncn met betrekking 
tot controlcopdrachtcn. Volgcns deze richtlijncn dieilt mijn controlc zodanig te worden gcpland cn 
uitgevoerd. dat ccn rcdclijkc mate van zekerheid vvordt verkregen dal de jaarrekening geen onjuist- 
Iicden van materieel belang bevat, Een controlc omvat onder meer ecn ondcrzock door middcl van 
dcclwaarncmingcn van informatic ter onderbouvving van dc bedragen cn dc toclichtingen in de jaar
rekening. Tevens omvat ccn controlc ccn bcoordcling van dc grondslagcn voor financiclc verslag- 
geving die bij bet opmaken van do jaarrekening zijn toogepast en van belangrijke sebattingen die bet 
bcstuur van dc vcrcniging daarbij heeft gemaakt, alsmcdc ccn cvaluatic van hct algehcle beeld van dc 
jaarreketuag. Ik ben van mcning dat mijn controlc een deugdelijke grondslag vomit voor mijn oordeel.

Oordetsl
Ik ben van oordeel dat dc jaarrekening con getrouw beeld geeft van de groottc cn de samenstclling van 
hct vermogen op 3 1 decent her 2006 cn van bet rcsultaat over 2006 in overeenstcmmlng met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagcn voor financiele vcrslaggeving.

Ook ben ik van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de met dc in artikel 5 van de 
Wet snbsidicring politieke partijen genoemde activiteitcn samenhangende baton en fasten, alsmcdc van 
bet voor de subsidievastslelling rclcvantc ledenaantal. dal is berekend op 4.375. Dc jaarrekening is niet 
opgcmaakt intgaande van bet in artikel 10 van de Wet genoemde kasstelsel.

Tevens ben ik van mcning dat de in de Wet snbsidicring politieke partijen en de Rcgeling snbsidicring 
politieke partijen nccrgelegde vcrplichtingon correct zijn nagelecfd.

Toelichting
Zonder afbrenk (c docn aan mijn oordeel vestig ik dc aandacht op dc in dc rapportage genoemde 
onzekerheid met betrekking tot he! voortbestaan van de vcrcniging. Op grand van een reehterlijke 
uitspraak is dc subsidicring van de vcrcniging door de Staal met ingang van het jaar 2006 stopgczct. 
Uit dc uitccnzctting blijkt dat een duurzame voortzetting van de vereniging niet onmogelijk is. 
Derhalve zijn de toegepaste grondslagcn voor waardcring cn resultaatbcpaling gcbasccrd op dc 
veronderstclling van continuTteit van de vereniging.

KvK 30126140 ♦ Omzetbelastingnummer 8035.60.849 ♦ CenE Bankiers Utrecht 69.98.54.431
♦ email ackronenburg@tiscalimaiI.nl ♦

mailto:ackronenburg@tiscalimaiI.nl
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Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN
Sectie ALgemeen
Sectie IN » contact
Sectie Jongeren
Sectie KLIK
Sectie Politiek
Sectie Publiciteit
Sectie Verenigingen

3.000
70.000

5.250
7.000

500
1.000
4.600 »

4.000
70.000

5.250
5.500

500
2.000
4.100

3.636
62.600
9.123
4.700

417
1.764
4.137

5.232
59.764

0
1.323
1.203

0
3.073

TOTAAL BATEN 91.350 91.350 86.377 70.595

LASTEN

Personeel
Sectie Algemeen 104.000 104.000 102.151 99.696

Huisvesting
Sectie Algemeen 12.450 12.450 12.505 12.456

Bureaukosten
Sectie Algemeen 23.750 23.750 19.506 18.373

Algemene kosten
Sectie Algemeen 19.275 19.275 24.704 23.389
Sectie IN » contact 2.000 2.000 1.336 1.417
Sectie Jongeren 3.000 3.000 1.772 2.107
Sectie KLIK 2.000 2.000 459 1.880
Sectie Politiek 1.000 1.000 1.059 1.502
Sectie Publiciteit 3.500 3.500 5.265 3.751
Sectie Verenigingen 3.500 3.500 2.003 2.887

Totaal Algemene kosten 34.275 34.275 36.598 36.933

Uitvoeringskosten
Sectie Algemeen 1.750 1.750 211 2.340
Sectie IN » contact 52.000 52.000 41.215 56.483
Sectie Jongeren 36.750 36.750 40.782 28.323
Sectie KLIK 39.825 39.825 37.582 36.717
Sectie Politiek 14.000 14.000 8.837 11.238
Sectie Publiciteit 16.500 16.500 17.669 13.094
Sectie Verenigingen 12.750 12.750 5.193 6.696

Totaal Uitvoeringskosten 173.575 173.575 151.490 154.891

TOTAAL LASTEN 348.050 348.050 322.250 322.350

SALDO -256.700 -256.700 -235.873 -251.755

Bijdrage SGP 203.775 203.775 214.935 47.275
Bijdrage SGP jongerendagen 14.000 14.000 14.000 0
Onttrekking uit SGP-reserve 28.925 28.925 14.626 0
Subsidie Binnenlandse Zaken 0 0 0 198.760
Afrekening BZA vorig boekjaar 10.000 10.000 -7.688 20.297

Resteert 0 0 0 14.577
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Algemeen

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN
VijfjesLeden (€ 1,5- p.p overige VLSI) 
Giften / coLLecten
Rente / overige baten

1.000
2.000

0

1.500
2.500

0

2.013
1.623

0

2.491
2.117

624

TOTAAL BATEN 3.000 4.000 3.636 5.232

LASTEN
PersoneeL

Salaris 55.000 60.000 60.920 55.264
Overige personeelkosten 14.000 14.000 14.354 13.112
Pool Kerstenhuis 35.000 30.000 26.877 31.320

Totaal Personeel 104.000 104.000 102.151 99.696

Huisvesting
Hour 7.200 7.200 7.188 7.188
Servicekosten 5.250 5.250 5.317 5.268

Totaal Huisvesting 12.450 12.450 12.505 12.456

Bureaukosten
Apparatuur 9.000 9.000 6.307 8.457
Kantoorbenodigdheden 1.250 1.250 2.237 874
Frankeermachine 2.500 2.500 2.513 2.920
Portikn. (antw.nr., aanmaningen, brieve 5.250 5.250 4.258 3.317
Telefoonkosten 1.750 1.750 1.710 1.691
Drukwerk 4.000 4.000 2.480 1.114

Totaal Bureaukosten 23.750 23.750 19.506 18.373

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 14.000 14.000 20.267 17.377
Advertentiekosten 775 775 0 2.737
Administratie 2.250 2.250 2.187 1.025
Accountant 2.250 2.250 2.250 2.250

Totaal Algemeen 19.275 19.275 24.704 23.389

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten 1.750 1.750 211 2.340

Totaal Uitvoeringskosten 1.750 1.750 211 2.340

TOTAAL LASTEN 161.225 161.225 159.077 156.254

SALDO -158.225 -157.225 -155.441 -151.022
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Sectie IN » contact

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst

2006 2006 2006 2005

BATEN

Abonnementen IN » contact (€ 12,5 p.p) 20.000 20.000 17.487 18.496

Contributies IN » contact (begr. € 7,5 p.p. 30.000 30.000 27.863 30.338

Advertenties 10.000 10.000 5.369 9.450

Giften / collecten 10.000 10.000 11.882 1.480

TOTAAL BATEN 70.000 70.000 62.600 59.764

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 2.000 2.000 1.336 1.417

Totaal Algemeen 2.000 2.000 1.336 1.417

Uitvoeringskosten
Drukkosten 40.000 40.000 30.108 42.677

Fotokosten 2.000 2.000 651 3.969

Verzendkosten 10.000 10.000 10.456 9.837

Totaal Uitvoeringskosten 52.000 52.000 41.215 56.483

TOTAAL LASTEN 54.000 54.000 42.551 57.900

SALDO 16.000 16.000 20.049 1.864
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Sectie Jongeren

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN

Partijbijdrage Jongerendag 14.000 14.000 16.500 0

Standverhuur Jongerendag 4.000 4.000 4.037 0

Giften / coLlecten 1.250 2.000 2.586 750

TOTAAL BATEN 19.250 20.000 23.123 750

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en sectiekosten 3.000 3.000 1.772 2.107

Totaal ALgemeen 3.000 3.000 1.772 2.107

Uitvoeringskosten
Advertentiekosten:
Aankondiging Jongerenavonden 3.000 3.000 1.782 1.708
(begr. 4 avonden)
Jongerendag 4.750 4.750 7.524 0
2-daagscongres 2.000 2.000 0 1.854

Organisatie jongerendag 2006:
TotaLe kosten (2005 = reservering) 23.750 23.750 23.750 10.000
Kosten uitnodigingen (ind. posters) 0 0 1.578 0
Verzendkosten uitnodigingen 0 0 1.947 0
Overige kosten i.v.m. organisatie 0 0 1.924 0
Vrijval reservering -10.000 -10.000 -10.000 0

Overig:
Organisatie jongerenbijeenkomsten 6.000 6.000 6.002 8.683
Portikosten uitnodigingen bijeenkomste 5.600 5.500 6.276 4.499
Organisatie 2-daagscongres 1.750 1.750 1.579

Totaal Uitvoeringskosten 36.750 36.750 40.782 28.323

TOTAAL LASTEN 39.750 39.750 42.555 30.430

SALDO -20.500 -19.750 -19.432 -29.680
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Sectie KLIK

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN

Contributieopbrengsten (€ 5,- p.p) 
Inkomsten lespakketten
Sponsoring
Giften / coLLecten

TOTAAL BATEN

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en sectiekosten

3.000
3.000
1.000

0

750
3.000
1.000

0

610
4.090

0
0

330
69

900
24

7.000 4.750 4.700 1.323

2.000 2.000 459 1.880

Totaal ALgemeen 2.000 2.000 459 1.880

Uitvoeringskosten
4x reouLiere uitoave KLIK:
Opmaakkosten 7.400 7.400 6.326 7.970

Drukkosten 18.000 18.000 15.828 18.910

Verzendkosten 8.000 8.000 7.426 8.287

Overlge kosten 300 300 620 550

Kosten Lesbriefcommissie:
Lespakket (cd-rom) kn. afb. voorraad 1.000 1.000 1.250 1.000

Uitoave lesbrief:
Opmaakkosten Lesbrief 350 350 1.817 0

Drukkosten Lesbrief + foLder 2.525 2.525 4.133 0

Advertentiekosten 1.750 1.750 0 0

Druk- en verzendkosten 500 500 180 0

Totaal Uitvoeringskosten 39.825 39.825 37.582 36.717

TOTAAL LASTEN 41.825 41.825 38.041 38.597

SALDO -34.825 -37.075 -33.341 -37.274
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Sectie Politiek

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN

Schetsen

TOTAAL BATEN

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en sectiekosten

500

4

500 417 1.203

500 500 417 1.203

1.000 1.000 1.059 1.502

TotaaL Algemeen 1.000 1.000 1.059 1.502

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten 1.250 1.250 0 680
Druk- en presentatiekst. schetsen (2x) 3.500 3.500 1.593 6.620
Advertentiekosten 1.000 1.000 0 188
Trainingen 1.000 1.000 0 0
Politiek program 1.250 1.250 1.133 0
Summerschool 1.950 1.950 2.361 0
Info via De Banier 3.750 3.750 3.750 3.750
Discussieavond intern (3x) 300 300 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 14.000 14.000 8.837 11.238

TOTAAL LASTEN 15.000 15.000 9.896 12.740

SALDO -14.500 -14.500 -9.478 -11.537
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Sectie Publiciteit

Begroting ALV 2e beg rating Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN

Verkoop promotiemateriaaL
Giften / coLLecten

0
1.000

1.750
250

1.764
0

0
0

TOTAAL BATEN 1.000 2.000 1.764 0

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 3.500 3.500 5.265 3.751

Totaal ALgemeen 3.500 3.500 5.265 3.751

Uitvoeringskosten
Advertentiekosten:
Wegwijs 1.000 1.000 51
Overige advertentiekosten 2.000 2.000 982 988

Organisatie Wegwijs:
Kosten stand/SVV 0 0 0 5.982
Promotiemateriaal 0 0 0 4.928
Overige kosten 0 0 0 718
Reservering Wegwijs 0 0 0 -5.000

Promotievideo
Drukkosten folders 0 0 0 2.010
Overige aanschaf promotiemateriaal 1.000 1.000 4.048 501
Kosten campagne 750 750 2.456 187
Herziening PR (extern bureau) 8.250 8.250 6.721 0
Kosten website 3.000 3.000 3.463 2.427

Kosten Naar Buiten:
Overige kosten standbemanning 500 500 0 302

Totaal Uitvoeringskosten 16.500 16.500 17.669 13.094

TOTAAL LASTEN 20.000 20.000 22.935 16.845

SALDO -19.000 -18.000 -21.171 -16.845
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Sectie Verenigingen

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2006 2006 2006 2005

BATEN

Contributies verenigingen

TOTAAL BATEN

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en sectiekosten

4.600 4.100 4.137 3.073

4.600 4.100 4.137 3.073

3.500 3.500 2.003 2.887

Totaal Algemeen 3.500 3.500 2.003 2.887

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (witte vlekken) 5.500 5.500 1.909 2.576

Kosten tweejaarlijkse excursie 0 0 0 648

Druk- en verzendkosten (nieuwsbrief + 750 750 0 0

syllabus kadercurus)
Startsubsidie 2.000 2.000 500 2.000

Kosten kadercursus 2.500 2.500 1.485 0

Bijeenkomsten met besturen s.v./ p.k.v. 750 750 0 0

Bijdrage aan debatverenigingen 750 750 800 0

PR door verenigingen 0 0 500 901

Folder verenigingen 0 0 0 123

Premie voor ledenwerving sv's 16-28 j. 500 500 0 100

Overige kosten 0 0 0 348

Totaal Uitvoeringskosten 12.750 12.750 5.193 6.696

TOTAAL LASTEN 16.250 16.250 7.197 9.583

SALDO -11.650 -12.150 -3.060 -6.510
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in euro's

Begroting Prognose Werkelijk 2e begroting Uitkomst
2007 31-dec-06 t/m 30-06-06 2006 2005

BATEN
Sectie ALgemeen
Sectie IN » contact
Sectie Jongeren
Sectie KLIK
Sectie Poiitiek
Sectie Publiciteit
Sectie Verenigingen

5.500
66.500
2.000
3.750

775
1.750
3.000

4.750
65.000

5.586
5.750

500
1.750
3.200

2.468
33.124

3.845
2.023

129
1.646

0

3.000
70.000

5.250
7.000

500
1.000
4.600

5.232
59.764

1.323
1.203

0
3.073

TOTAAL BATEN 83.275 86.536 43.236 91.350 70.595

LASTEN

Personeel
Sectie Algemeen 103.500 104.500 52.617 104.000 99.696

Huisvesting
Sectie Algemeen 16.250 12.450 6.400 12.450 12.456

Bureaukosten
Sectie Algemeen 20.250 20.500 10.671 23.750 18.373

Algemeen kosten
Sectie Algemeen 19.000 21.250 10.122 19.275 23.389

Sectie IN » contact 1.000 1.500 105 2.000 1.417

Sectie Jongeren 2.000 2.000 908 3.000 2.107

Sectie KLIK 1.000 1.500 60 2.000 1.880

Sectie Politiek 1.000 1.000 390 1.000 1.502

Sectie Publiciteit 3.500 3.500 2.382 3.500 3.751

Sectie Verenigingen 2.250 2.500 436 3.500 2.887

Totaal Algemene kosten 29.750 33.250 14.404 34.275 36.933

Uitvoeringskosten
Sectie Algemeen 1.000 1.250 475 1.750 2.340

Sectie IN » contact 48.000 44.000 20.955 52.000 56.483

Sectie Jongeren 17.250 41.198 39.553 36.750 28.323

Sectie KLIK 28.250 36.550 10.390 39.825 36.717

Sectie Politiek 9.750 12.950 2.234 14.000 11.238

Sectie Publiciteit 14.500 21.667 5.474 16.500 13.094

Sectie Verenigingen 7.250 4.985 2.723 12.750 6.696

Totaal Uitvoeringskosten 126.000 162.600 81.805 173.575 154.891

Kosten tlv reserve SGP
Sectie Politiek -1.000
Sectie Publiciteit -5.500

Totaal tlv reserve SGP -6.500 -28.989 0 -28.925 0

TOTAAL LASTEN 289.250 304.311 165.895 319.125 322.350

SALDO -205.975 -217.775 -122.660 -227.775 -251.755

Bijdrage SGP 49.475 61.275 0 61.275 47.275

Subsidievervangende bijdrage SGP 156.500 156.500 114.468 156.500 198.760

Afrekening BZA vorig boekjaar 10.000 20.297

Resteert 0 0 -8.192 0 14.577



sgp »jongeren
Bearotina 2007

in euro's

pag. 22

Algemeen

BATEN

Vijfjesteden (€ 1,5- p.p overige VLSI) 
Giften / collecten 
Rente / overige baten

TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeel 
Sa laris
Overige personeelkosten 
Pool Kerstenhuis

Totaal Personeel

Huisvesting
Hour
Servicekosten

Totaal Huisvesting

Bureaukosten
Apparatuur
Kantoorbenodigdheden
Frankeermachine
Portikn (antw.nr, aanm., brieven)
Telefoonkosten
Drukwerk en overig

Totaal Bureaukosten

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 
Advertentiekosten 
Administratie 
Accountant

Totaal Algemeen

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten

Totaal Uitvoeringskosten

TOTAAL LASTEN

SALDO

Begroting
2007

Prognose
31-dec-06

Werkelijk 
t/m 30-06-06

Begroting
2006

Uitkomst
2005

2.000 1.500 0 1.000 2.491
3.000 3.000 2.468 2.000 2.117

500 250 0 0 624

5.500 4.750 2.468 3.000 5.232

60.000 60.000 30.565 55.000 55.264
12.500 14.500 7.451 14.000 13.112
31.000 30.000 14.600 35.000 31.320

103.500 104.500 52.617 104.000 99.696

11.000 7.200 3.600 7.200 7.188
5.250 5.250 2.800 5.250 5.268

16.250 12.450 6.400 12.450 12.456

7.000 8.000 3.600 9.000 8.457
1.000 1.000 525 1.250 874
3.000 3.000 1.867 2.500 2.920
5.000 5.250 2.861 5.250 3.317
1.750 1.750 1.025 1.750 1.691
2.500 1.500 792 4.000 1.114

20.250 20.500 10.671 23.750 18.373

15.000 17.000 8.616 14.000 17.377
750 1.000 0 775 2.737

1.000 1.000 381 2.250 1.025
2.250 2.250 1.125 2.250 2.250

19.000 21.250 10.122 19.275 23.389

1.000 1.250 475 1.750 2.340

1.000 1.250 475 1.750 2.340

160.000 159.950 80.284 161.225 156.254

-154.500 -155.200 -77.816 -158.225 -151.022
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Bearotina 2007 Sectie IN » contact
in euro's

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst
2007 31-dec-06 t/m 30-06-06 2006 2005

BATEN

Abonn. IN » contact (€ 12,50 p.p.) 19.000 18.000 9.000 20.000 18.496

Contr. IC (begr. € 7,50 p.p) 30.000 32.000 17.000 30.000 30.338

Advertenties 10.000 7.500 1.189 10.000 9.450

Giften/collecten 7.500 7.500 5.935 10.000 1.480

TOTAAL BATEN 66.500 65.000
*

33.124 70.000 59.764

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 1.000 1.500 105 2.000 1.417

Totaal Algemeen 1.000 1.500 105 2.000 1.417

Uitvoeringskosten
Drukkosten (4x IC) 36.000 31.000 13.799 40.000 42.677

Fotokosten 1.000 1.500 702 2.000 3.969

Verzendkosten 11.000 11.000 6.008 10.000 9.837

Overige kosten 0 500 445 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 48.000 44.000 20.955 52.000 56.483

TOTAAL LASTEN 49.000 45.500 21.060 54.000 57.900

SALOP 17.500 19.500 12.064 16.000 1.864

Oomerkinaen nav de bearotina 2007:

Contnbuties en abonnementen
Begroting Werkelijk

Toelichting abonnementen IN »contai 2007 2006
TotaaL aantal abonnees 1.750 1.810
Abornementsprijs  12,50  12,50
Opbrengsten abonnementen IC 21.875 22.625
Oninbaar (aantal)  230  210
Opbrengst 19.000 20.000

Toelichting contributies IN » contact:
Totaal aantal bet. leden IC (schatting) 4.500 4.500
Contributieprijs (m.i.v. 2005) ___________ 7,50 ____________7,50
Totale contributieopbrengst IC 33.750 33.750
Oninbaar (aantal)  500  500
Opbrengst 30.000 30.000

In bovenstaande berekening wordt geen rekening gehouden met de vljfjesleden. De contributieopbrengst van 
deze leden is opgenomen onder de sectie algemeen.
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Sectie Jongeren

in euro's

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst
2007 31-dec-06 t/m 30-06-06 2006 2005

BATEN

Partijbijdrage Jongerendag 0 14.000 0 14.000 0
Standverhuur Jongerendag 0 3.586 3.586 4.000 0
Giften / collecten (m.n. collecte congres 2.000 2.000 259 1.250 0

TOTAAL BATEN 2.000 19.586 3.845 19.250 0

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 2.000 2.000 908 3.000 2.107

TotaaL Algemeen 2.000 2.000 908 3.000 2.107

Uitvoeringskosten
Adverten tiekosten:
Aankondiglng Jongerenavonden 3.000 3.000 1.782 3.000 1.708
(begr. 4 avonden)
Jongerendag 0 5.191 5.191 4.750 0
2-daagscongres 1.750 2.000 0 2.000 1.854

Organisatie Jongerendag:
Totale kosten (2005 = reservering) 0 25.257 25.257 23.750 10.000
Vrijval reservering 2005 0 -10.000 0 -10.000 0

Organisatie jongerenbijeenkomsten (4 6.000 8.500 5.363 6.000 8.683
Portikosten bijeenkomsten 5.000 5.500 1.960 5.500 4.499
Organisatie 2-daagscongres 1.500 1.750 0 1.750 1.579

Totaal uitvoeringskosten 17.250 41.198 39.553 36.750 28.323

TOTAAL LASTEN 19.250 43.198 40.461 39.750 30.430

SALDO -17.250 -23.612 -36.616 -20.500 -30.430
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Settle KLIK

Begroting
2007

Prognose Werkelijk Begroting
31-dec-06 t/m 30-06-06 2006

Uitkomst
2005

BATEN

Contributleopbrengsten (€ 5,- p.p) 750 750 0 3.000 330
Inkomsten lespakketen (cd-rorn) 2.000 4.000 2.023 3.000 69

Sponsoring 1.000 1.000 0 1.000 900
Giften/collecten 0 0 0 0 24

TOTAAL BATEN 3.750 5.750
t

2.023 7.000 1.323

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten 1.000 1.500 60 2.000 1.880

Totaal Algemeen 1.000 1.500 60 2.000 1.880

Llitvoeringskosten
4x reauliere uitaave KLIK:
Opmaakkosten 5.000 7.000 1.582 7.400 7.970
Drukkosten 12.500 16.000 4.070 18.000 18.910
Verzendkosten 8.500 8.500 2.868 8.000 8.287
Overige kosten (m.n. fotokosten) 500 300 157 300 550

Kosten ivm lesbriefcommissie: 
Lespakket (cd-rom) kn. = afb. voorraai 0 500 0 1.000 1.000

Les brief:
Opmaak handleiding, boekje en folder 250 500 238 350 0
Drukkosten verwerklngsboekje 1.500 3.000 1.475 2.525 0
Advertentiekosten 0 500 0 1.750 0
Overige kosten 0 250 0 500 0

Totaal uitvoeringskosten 28.250 36.550 10.390 39.825 36.717

TOTAAL LASTEN 29.250 38.050 10.450 41.825 38.597

SALDO -25.500 -32.300 -8.427 -34.825 -37.274
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Settle Politiek

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst
2007 31-dec-06 t/m 30-06-06 2006 2005

BATEN

Schetsen

TOTAAL BATEN

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectlekosten

775 500 129 500 1.203

775 500 129 500 1.203

1.000 1.000 390 1.000 1.502

Totaal Algemeen 1.000 1.000 390 1.000 1.502

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten 500 500 359 1.250 680
Druk- en presentadekosten schetsen ( 2.750 3.500 0 3.500 6.620
Advertentie- en PR kosten 750 1.000 0 1.000 188
Trainingen 0 1.000 0 1.000 0
Politiek program 0 1.250 0 1.250 0
Zomerschool 2.000 1.950 0 1.950 0
Info via De Banier 3.750 3.750 1.875 3.750 3.750
Discussieavond (intern, 3x) 0 0 0 300 0

Totaal uitvoeringskosten 9.750 12.950 2.234 14.000 11.238

TOTAAL LASTEN 10.750 13.950 2.624 15.000 12.740

SALOP -9.975 -13.450 -2.495 -14.500 -11.537
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Bearotina 2007 Sectie Publidteit
in euro's

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst
2007 31-dec-06 t/m 30-06-06 2006 2005

BATEN

Verkoop promotiemateriaal 1.750 1.750 1.646 0 0

Giften/collecten 0 0 0 1.000 0

TOTAAL BATEN 1.750 1.750 1.646 1.000

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en sectiekosten 3.500 3.500 2.382 3.500 3.751

TotaaL ALgemeen 3.500 3.500 2.382 3.500 3.751

Uitvoeringskosten
Advertentiekosten:
Wegwijs 0 0 0 0 51

Naar buiten 0 0 0 1.000 0

Overige advertentiekosten 1.000 1.000 200 2.000 988

Organisatie Wegwijs:
Kosten stand / SVV 5.500 0 0 0 5.982

Promotiemateriaal 0 0 0 0 4.928

Onkostenvergoedlngen 0 0 0 0 718

Reservering Wegwijs 0 5.500 0 0 -5.000

Drukkosten folders 0 0 0 0 2.010

Overige aanschaf promotiemateriaal 5.000 5.027 3.934 1.000 501

Overige kosten ivm standbemanning 0 0 0 750 187

Kosten website 3.000 3.000 1.340 3.000 2.427

Herziening PR (extern bureau) 0 7.140 0 8.250 0

Kosten Naar Buiten 2006/2007:
Overige kosten standbemanning 0 0 0 500 302

Totaal Uitvoeringskosten 14.500 21.667 5.474 16.500 13.094

TOTAAL LASTEN 18.000 25.167 7.857 20.000 16.845

SALDO -16.250 -23.417 -6.210 -19.000 -16.845
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Rpnrotina 2007 Settle Verenigingen

in euro's

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst
2007 31-dec-05 t/m 30-06-06 2006 2005

BATEN

Contributies verenigingen

TOTAAL BATEN

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en sectiekosten

3.000 3.200 0 4.600 3.073

3.000 3.200 0 4.600 3.073

2.250 2.500 436 3.500 2.887

Totaai Algemeen 2.250 2.500 436 3.500 2.887

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (witte vlekken) 2.750 1.500 319 5.500 2.576

Kosten tweejaarlijkse excursie 750 0 0 0 648

Druk- en verzendkosten (nieuwsbrief) 250 0 0 750 0

Startsubsidie 1.000 1.000 0 2.000 2.000

Kosten kadercursus 0 1.485 1.485 2.500 0

Bijeenkomsten met besturen sv / pk 250 0 0 750 0

Bijdrage aan debatvereniging 1.500 1.000 755 750 0

PR door Studieverenigingen 500 0 164 0 901

Folder SV 0 0 0 0 123

Premie voor ledenwerving sv's 16-28J 250 0 0 500 100

Overige kosten 0 0 0 0 348

Totaai Uitvoeringskosten 7.250 4.985 2.723 12.750 6.696

TOTAAL LASTEN 9.500 7.485 3.159 16.250 9.583

SALDO -6.500 -4.285 -3.159 -11.650 -6.510
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