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Ruimte

In het geding om onze visie op 
homoseksuaLiteit, godsLastering of 
andere bijbels genormeerde 
standpunten gaat het eigenlijk steeds 
over dezeLfde vraag. De vraag die ten 
diepste de scheiding van geesten 
aanwijst. De vraag die gaat over de 
ruimte die er in onze samenleving is 
voor het gezag van Gods Woord en wet. 
Welke ruimte krijgen we nog in onze 
democratie en binnen de kaders van 
onze rechtsstaat? Somberen is niet 
nodig. Met de belijdenis van psaLm 99 
moeten we ons maximaaL inzetten en 
onze verantwoordehjkheid voluit 
nemen.

Een vervolgvraag is weLke ruimte we 
(wilLen) nemen. We hebben 'robuuste 
standpunten' die geen breed gehoor 
vinden. Meer dan ooit hebben we 
(zichtbare) gezamenlijkheid nodig over 
de dingen die er werkelijk toe doen. 
Coalitievorming om vandaar uit met een 
bijbeLs genormeerde zelfbewustheid van 
ons te laten horen. We hebben een 
boodschap die de moeite waard is 
omdat Gods Woord meer dan de moeite 
waard is.

ALstublieft: het jaarverslag van de SGP- 
jongeren met de stukken voor onze 
aanstaande Ledenvergadering op D.V.
28 maart. Het geheeL vormt een 
beknopte neersLag van wat we hebben 
beoogd en gedaan in het jaar 2007. 
Graag wilik aide commissie- en 
bestuursleden heel hartelijk danken 
voor hun belangeloze, enthousiaste en 
vaak tomeloze inzet. Ook onze 
personeelsleden, Ineke de Jong en Dirk- 
Jan Nijsink, voegen we deze dank toe. 
Sander Kok heeft de huzarenklus om 
het jaarverslag samen te stellen weer 
geklaard. Dank voor deze prestatie.

Tot ziens op onze Ledenvergadering van 
28 maart a.s.

Jan Kloosterman 
Voorzitter SGP-jongeren
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Agenda voor de jaarvergadering van de SGP-jongerenorganisatie

Datum: Vrijdag 28 maart 2008

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. 11 mei 2007 en algemene ledenvergadering d.d. 25 

mei 2007

5. Jaarverslag secretaris 2007

6. Finandele zaken

Financieel jaarverslag 2007 

Begroting 2008

Verslag finandele controlecommissie 2007 

Benoeming finandele controlecommissie 2008

7. Benoeming leden stembureau

8. Bestuursverkiezing

9. Mededelingen jeugdwerkadviseur 

Pauze

10. Uitslag bestuursverkiezing

11. Presentatie tussenevaluatie beleidsnota

12. Politieke discussie (onderwerp volgt)

13. Afscheid bestuursleden

14. Rondvraag

15. Sluiting
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Schema van aftreden van bestuursleden van de SGP-jonqerenorqanisatie

Dagetijks bestuur:
Voorzitter 2009 Jan KLoosterman
Secretaris 2010 Sander Kok
Penningmeester 2008 Gerrit Flier aftredend
Voorzitter organisatie 2010 Karel Kok tussentijds aftredend
Voorzitter politick 2008 Maaike Verhoeks aftredend en herkiesbaar

Organisatiebestuur:
Commissie Activiteiten 2010 Leo HeuveLman naar voorzitter organisatie
Commissie In Contact 2008 Vacature
Commissie KLIK 2008 Steven Middelkoop naarIn Contact
Commissie PR 2009 Johan van Panhuis
Commissie Verenigingen 2009 Gerrit Jansen tussentijds aftredend

Potitiek bestuur:
Commissie Binnenlandse Zaken 2010 Geert Schipaanboord
Commissie DOL 2009 Vacature
Commissie Internationaal 2010 Gijsbert Bouw
Commissie Onderwijs 2009 Wouter van den Berg
Commissie SEZ 2008 Geerlof de Jong aftredend

N.B. RegeLmatig komt de vraag naar voren waarom bestuursLeden al na een jaar aftredend zijn. 
VoLgens onze statuten wordt een bestuursLid benoemd voor drie jaar. Is hij of zij tussentijds 
aftredend, dan neemt zijn/haar opvoLger de plaats in in het schema van aftreden. Bij de invoering 
van de nieuwe bestuursstructuur is een nieuw schema van aftreden gemaakt.

Kandidaten bestuur;

Leo HeuveLman (huidig voorzitter van de commissie Activiteiten) is met ingang van de 
jaarvergadering door het bestuur benoemd tot voorzitter organisatie.

Steven Middelkoop (huidig voorzitter van de commissie KLIK) is met ingang van de jaarvergadering 
door het bestuur benoemd tot voorzitter van de commissie In Contact.

Het bestuur heeft een intensieve wervingscampagne gevoerd om voldoende kandidaten te krijgen 
voor aLle bestuursfuncties. HeLaas is het opnieuw niet gelukt om voor de meeste functies te komen 
tot dubbeLe kandidaatstelLing. Voor zover wij kunnen overzien heeft een oproep aan alle aangesloten 
verenigingen om potentiele kandidaten te Laten soLliciteren, geen reacties opgeleverd.

Bij het gereedmaken van dit jaarverslag is er nog geen kandidaat voor de functie van Voorzitter 
KLIK.

Het bestuur moest in aLLe gevaLlen overgaan tot enkelvoudige kandidaatsteLling. Mocht het bestuur 
in de periode tot de jaarvergadering aLsnog kandidaat-bestuursLeden vinden, dan zaL zij u daarvan 
z.s.m. op de hoogte steLlen.

Voor de duidelijkheid is in dit jaarverslag het organogram van onze organisatie opgenomen.
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Organogram organisatiestructuur

Penningmeester

De huidige penningmeester, Gerrit Flier, is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. In de 
openvallende vacature stelt het bestuur de volgende kandidaat:

Elies van Weelden 
19 jaar
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid VLSJ
Financieel medewerker Stichting Adullam 
Barneveld

"Ik zie het als een grate uitdaging am financieel bezig te zijn voor de 
SGP-jongeren. Gezien mijn leeftijd zullen er veel leermomenten voorbij 
komen, waar ik nu al naar uitzie. Ik zie het als een hobby am te 
kijken hoe dingen om mij been beter kunnen. Het meehelpen 
uitdragen van de chn'stelijke politiek is een verantwoording dieje 
nemen moet!"
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Voorzitter politiek

De huidige voorzitter potitiek, Maaike Verhoeks, is periodiek aftredend en herkiesbaar. 
Het bestuur stelt de voLgende kandidaten:

Rianne Hofland 
23 jaar
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid VLSJ
Leerkracht basisonderwijs 
Zegveld

Maaike Verhoeks 
24 jaar
Gereformeerde Gemeenten 
Huidig voorzitter politiek 
Manager Woonzorgcentra Haaglanden 
Boskoop

Voorzitter Activiteiten

In verband met de benoeming van Leo Heuvelman tot voorzitter organisatie is er een vacature voor 
de functie van voorzitter Activiteiten. Het bestuur steLt de voLgende kandidaat:

Pieter Broer 
20 jaar
Gereformeerde Gemeenten 
Lid k.v. Klaaswaal, lid s.v. Hoeksche Waard 
Zelfstandig werkend kok 
Klaaswaal

"Om mij voor te stellen heb ik niet veel tijd nodig. Dit is een van de 
belangnjkste eigenschappen dieje nodig hebt in de commissie 
Activiteiten. Overzicht en via korte lijntjes snel handelen en beslissen.
De 'successen' die wij ols SGPJ behaien, hangen vaak af van zeer 
kleine dingetjes. Je moet dus bovenop de organisatie zitten, en 
continue alert zijn op heel veel zaken. Dit is wat mij het meest trekt 
aan de commissie Activiteiten, en zeker aan de functie van Voorzitter.
Je bent een spin in het web van heel de organisatie, maar... die spin 
kan niet zander zijn kleverige web wat hem in evenwicht houdt, en 
wat uiteindelijk de uitvoerders zijn van het beleidsplan! Graag wil ik 
op een gezellige, open maar nuchtere manier leiding geven aan de 
commissie Activiteiten. En dat in de mooiste politieke partij van 
Nederland. Want wij hoeven het niet zelf te doen, wij mogen ons 
gedachtegoed brengen op een zo goede en duidelijk mogelijke 
manier... daarna mogen we het overgeven aan Hem! Dat is en kan 
alleen ons enige fundament zijn waarom ik en de rest van de 
organisatie ons inzetten voor deze partij!"
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Voorzitter KLIK

In verband met de benoeming van Steven Middelkoop tot voorzitter van de commissie In Contact is 
er een vacature voor de functie van voorzitter KLIK. Op het moment van de verwerking van de kopij 
voor dit jaarverslag is er nog geen geschikte kandidaat gevonden.

Voorzitter Verenipinaen

De voorzitter van de commissie Verenigingen, Gerrit Jansen, is tussentijds aftredend. In de daardoor 
ontstane vacature stelt het bestuur de voLgende kandidaat:

Arie Jan de Jong 
20 jaar
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid s.v. Graafstroom en s.v. Leerdam en k.v. H'veld-Giessendam 
Assistent-accountant 
Hardinxveld-Giessendam

"Op het moment dot deze vacature gekomen is heb ik me verdiept in 
de vacature waar uiteindetijk dit besluit uit is gekomen. De keuze voor 
Verenigingen is gekomen omdat ik lid ben van die commissie. In deze 
commissie heb ik met verschillende mensen verschillende dingen 
gedaan die ik met veel plezier heb afgerond. Het mooie aan de 
verenigingen is dat de jeugd wordt verbonden aan de 5GP. Dit heb ik 
ervaren door de vele bezoeken aan de bijeenkomsten van de 
verenigingen. Om deze verenigingen te begeleiden waar nodig is, is 
een sterke en enthousiaste commissie nodig. Ik hoop altijd klaar te 
staan voor deze commissieleden en daarmee voor de verenigingen.
Momenteel ben ik 4 dagen in de week werkzaam op het 
accountantskantoor Hak + Baak in Sliedrecht. Bovenal is de keuze niet 
geweest om de eer van mij zelf op het oog te hebben, maar de eer van 
God. "Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen." Juist om deze reden 
heb ik een hechte band met de SGP."

Voorzitter Duurzame Ontwikkeling en Landbouw (POL)

De voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Geert Schipaanboord, is tijdelijk tevens interim- 
voorzitter van de commissie DOL. In de vacature stelt het bestuur de volgende kandidaat:

Aijan van de Waerdt 
17jaar
Gereformeerde Gemeenten 
Lid VLSJ
Student VWO (vanaf D.V. September: Dierwetenschappen)
Tholen

"De maatschappij kan niet meer om duurzame ontwikkeling been. Ook 
de landbouw zal de komende jaren belangrijke ontwikkelingen 
doormaken; de schaalvergroting geldt ook de vraagstukken op dit 
gebied. Ik wil me als voorzitter DOL graag verdienstelijk maken in de 
discussies over de respectievelijke onderwerpen."
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De voorzitter van de commissie SEZ, GeerLof de Jong, is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. In 
de daardoor ontstane vacature steLt het bestuur de volgende kandidaat:

Robert van Putten 
20 jaar
Gereformeerde Gemeenten 
Lid k.v. Rotterdam en Apeldoorn 
Student bestuurskunde en filosofie 
Rotterdam

"Ik vind het erg boeiend om maatschappetijke probtematiek en sociaal 
economische thema's aan te pakken. Het is een uitdaging om telkens 
weer samen tot een evenwichtige christelijke politieke visie te komen 
voor beleid. Belangnjk is om daarbij een duidelijke ethiek naar voren 
te brengen die gefundeerd is op Gods Woord. Dit maakt de christelijke 
ethiek zo rijk enjuist deze vertaalslag naar beleid is boeiend.
Na ruim twee jaar lid te zijn geweest van deze commissie wil ik graag 
dit werk voortzetten door leiding te geven aan deze commissie. Samen 
met nieuwe enthousiaste commissieleden het politieke werk van de 
SGPJ handen en voeten geven, motiveert me om de kar van SEZ te 
mogen trekken."

Voorzitter Sociaal Economische Zaken (SEZ)
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Commissieleden van de SGP-jonqerenorqanisatie

Commissie Activiteiten: Pieter Broer
Linda Hazenboom
Anton Heemskerk
Cees Lock
Tineke Morren
Frank van Veldhuizen afgetreden

Commissie Binnenlandse Zaken: Peter Aangeenburg
Bas van HeU
WiLlem Kater
Elze de Vries afgetreden

Commissie DOL: Izak Boot
Joan van Burg
Pieter Koen

afgetreden

Commissie In Contact: Kees Berends
Hester Bos
Evelien Kattenberg
Michiel KerpeL
Gert Koese
Thijs van Meijeren
Peter Smit
Jilke Tanis

afgetreden

Commissie Internationaal: Leon van Damme
Wilco Kodde
Gert-Jan van Panhuis
Simon Polinder
Arnoud Proos
Huibert de Vries
Gerdien Waterman
Anthony van der Wulp

afgetreden

afgetreden
afgetreden

Commissie KLIK: Marco van Eckeveld
Gerald Harbers
Atja Karels
Wilmar Karels
Korstiaan van VLiet

naar SEZ

Commissie Onderwijs: Rianne Hofland
Kees Jansen
Johan van de Worp

Commissie PR: Arjan Boone
Marga van den Brink
Reinier de Bruin
Johan Bulsink
Dick van Dijk
Christine Dingemanse
Dirk Duijster
Boudewijn Haase

afgetreden

afgetreden
afgetreden
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Jantine Pekaar
Henrieke Wielink

Commissie SEZ: Melanie BLonk afgetreden
Cock Boon afgetreden
Wilmar Karels
Jos Lukasse
Robert van Putten
Huibert Struik
Kees Vreeken

van KLIK

Commissie Verenigingen; Robert van Doom
Dinant Geuze
Arie Jan de Jong
Gert Meuleman afgetreden
Frank Oostdijk
Henri Pool
Roelof SLager afgetreden

Nieuwe commissieleden:

De volgende commissieleden zijn door het bestuur benoemd:

Commissie Activiteiten:
Pieter Broer 20 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid s.v. Hoeksche Waard en lid k.v. Klaaswaal 
Kok
Klaaswaal

Linda Hazenboom 23 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ
Tandartsassistente
Zaltbommel

Cees Lock 27 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ
WOZ-taxateur
Hardinxveld-Giessendam

Tineke Morren 23 jaar, Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid VLSJ
Management assistente
Wekerom

Commissie Duurzame Ontwikkelina & Landbouw (DOL):
Izak Boot 18 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid VLSJ
Student PABO
Goes

Pieter Koen 20 jaar, Protestantse Kerk in Nederland (herv.) 
Lid VLSJ, Lid k.v. Westland
Student biotechnologie
Monster
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Commissie IN » contact:
Hester Bos 19 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid VLSJ
Student journaListiek
Ede

MichieL KerpeL 20 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ, lid k.v. Beekbergen
Student scheikunde, redacteur Reformatorisch Dagblad 
Beekbergen

Thijs van Meijeren 19 jaar, Protestantse Kerk in Nederland
Lid VLSJ
Student theologie
Apeldoorn

Commissie InternationaaL:
WiLco Kodde 17 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid s.v. Kernpunt en lid VLSJ
Student HAVO
Krimpen aan den IJssel

Gert-Jan van Panhuis 22 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid s.v. Ermelo/Harderwijk e.o. en Lid VLSJ
Student geschiedenis
Harderwijk

Simon Polinder 24 jaar, Hersteld Hervormde Kerk
Lid VLSJ
Docent internationale betrekkingen UvG
Amersfoort

Gerdien Waterman 22 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ
Student rechten
Waddinxveen

Anthony van der WuLp 18 jaar, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Lid s.v. Hoeksche Waard, Lid k.v. 's-Gravendeel
Student bestuurskunde en overheidsmanagement 
's-Gravendeel

Commissie KLIK:
Aija KareLs 19 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid VLSJ
Student PABO
Veenendaal

Commissie Onderwiis:
Rianne Hofland 23 jaar, Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Lid VLSJ
Leerkracht basisonderwijs
Zegveld

Kees Jansen 20 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Bestuurslid 'Da Costa' Rijssen, Lid k.v. Rijssen
Student LVO engels
Rijssen
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Commissie PR:
Johan Bulsink 20 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Lid VLSJ
Student bouwkunde / tekenaar - ass. projectleider 
Meteren

Christine Dingemanse 17 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ
Student communicatie
Ede

Jantine Pekaar 20 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ
Student communicatie
Bennekom

Henrieke Wielink 17 jaar, Gereformeerde Gemeenten
Lid VLSJ, Lid s.v. Nunspeet
Student grafisch vormgeven
Nunspeet

Commissie Sociaal Economische Zaken fSEZ):
WiLmar KareLs 20 jaar, Gereformeerde Gemeenten

Huibert Struik

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

23 jaar, Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Lid VLSJ
Accountant (studerend)
VeenendaaL

Kees Vreeken 21 jaar, Vrij Hervormde Gemeente
Lid VLSJ, lid k.v. Werkendam
Student geschiedenis
Werkendam
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Notulen van de jaarvergadering van de SGP-jongerenorganlsatie

Datum: vrijdag 11 mei 2007
Plaats: Driestar College, gebouw Gamma, Gouda
Aanvang: 19.45 uur
Notulist: Karel Kok, 2e secretaris

Aanwezigen:

Bestuursleden:

Jan KLoosterman, voorzitter 
Sander Kok, secretaris 
Gerrit Flier, penningmeester 
Pieter Verhoeve, sectie In Contact 
Karel Kok, sectie Jongeren 
Steven Middelkoop, sectie KLIK 
Anton Rottier, sectie Politick 
Arie van der VLies, sectie Publiciteit 
Gerrit Jansen, sectie Verenigingen

Afgevaardigden:

Barneveld

Capelle/Krimpen

Dordrecht

Ede
Elspeet/Vierhouten

FLakkee

Geldermalsen

Goedereede
Graafstroom
Leerdam
Noord-Oost Zeeland
Reimerswaal
Rijssen

SDS
Staphorst

VLSJ

Vriezenveen

Waddinxveen

Evert van Wolfswinkel 
Jan Roos 
Wilmar Karels 
Flarold van Vliet 
Wouter van den Berg 
Sjoerd Janse 
Evert Kok
Peter van Ouwendorp 
Corine van de Kolk 
A.J. Roozemond 
M.C. v.d. Bok 
Robert van Doom 
Marije Bor 
Fluibert Slingerland
A. de Bruijn 
Arie Jan de Jong
B. Quist 
Frank Oostdijk 
Flans ter Flarmsel 
Jan Mark ten Flove 
Evert van de Pol 
Egbert Tuin
Flarm H. Brand 
Leendert Plug 
Arnaud Muit 
Floris Kayim 
Bernard v.d. Belt 
J. van Leeuwen 
J. de Heer
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Genodigden en betangstellenden:

Dirk-Jan Nijsink 
Dinant Geuze 
Leo HeuveLman 
Marga van den Brink 
Geerlof de Jong 
Arjan Boone 
Gert van VeLdhuizen 
Meta van Veldhuizen 
Robert van Putten 
VoLbregt Smit 
Hans Tanis 
Marco van Eckeveld 
Johan van Panhuis 
Cora Streefkerk 
Wilfred Milort 
Jilke Tanis 
Gijsbert Bouw 
Christian van Bemmel 
M.F. van Leeuwen 
Maaike Verhoeks

fotograaf
sectie In Contact
bestuurskandidaat
oud-voorzitter
HB-Lid
bestuurskandidaat

scheidend jeugdwerkadviseur
echtgenote scheidend jeugdwerkadviseur
commissie SEZ
alg. secretaris SGP
HB-lid, oud-voorzitter
sectie KLIK
bestuurskandidaat

bestuurskandidaat 
bestuurskandidaat 
sectie Publiciteit 
bestuurskandidaat 
sectie Publiciteit

nieuwe jeugdwerkadviseur

1. Opening
De voorzitter, Jan Kloosterman, heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de HB-leden 
(de heren Van Leeuwen en Tanis) en onze oud-voorzitter Christian van Bemmel. We zingen psalm 
43 : 3 en 5, waarna Jan voorgaat in gebed. Daarna Lezen we Psalm 43 en 47. De voorzitter Laat ons 
zien dat de dichter in Psalm 43 de blik naar binnen slaat, terwijl de dichter in Psalm 47 de slag naar 
buiten maakt. Beiden is nodig. In Psalm 43 Lezen we dat de dichter bij zichzelf een gebrek, zonde 
constateert. Hij bidt om Licht en waarheid. Daarna volgt de belijdenis. Als de dichter echter weer 
naar binnen kijkt, vraagt hij: Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hoop op God. Ook in Psalm 47 lezen 
we een oproep om God te Loven. De dichter roept alle volken op, de Heere is Koning van de ganse 
aarde. God regeert (vs. 9) door de schilden der aarde, dat zijn de overheden. Wat een 
verantwoordelijkheid en heerlijkheid. Daar ligt de taak van de overheid op het allerdiepst. Laat het 
gebed tot Hem het uitgangspunt zijn en blijven voor ons politick handelen. Soli Deo Gloria.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededeling en ingekomen stukken

Met kennisgeving zijn deze avond afwezig:
bestuurslid Arie van der VLies i.v.m. doopzitting, hij hoopt rond 21.30 uur te arriveren; 
kandidaat-bestuurslid Melanie Blonk; 
hoofdbestuurslid Den Boef;
de besturen van de kiesverenigingen Ermelo, Kampen, Schouwen-Duiveland en Terneuzen; 
en de sectie- en commissieleden Roelof Slager (sectie Verenigingen) en Johan van de Worp 
(Commissie Onderwijs), alsook Willem Goudriaan (sectie Verenigingen) en Boudewijn Haasse 
(sectie Publiciteit).

In het afgelopen seizoen zijn er diverse personeelswisselingen geweest. Onze medewerker Jeroen 
van der Laan is per 1 februari vertrokken. In zijn plaats is Ineke de Jong benoemd, zij werkt per 1 
mei jl. voor 60% voor onze jongerenorganisatie. Onze jeugdwerkadviseur, Gert van Veldhuizen heeft
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een benoeming aanvaard aLs beleidsmedewerker aan bet HoornbeeckcoLLege, waar hij inmiddeLs aan 
de slag gegaan is. In zijn plaats is Dirk-Jan Nijsink benoemd. Dirk-Jan treedt per D.V. 15 augustus 
2007 in dienst.

Na de mededelingen van de voorzitter krijgt Dirk-Jan Nijsink de gelegenheid om zich voor te stellen. 
Hij is 22 jaar, studeert geschiedenis en houdt zich in zijn master bezig met de verhouding van 
politiek en religie. Daarnaast is Dirk-Jan docent. Hij geeft per week acht uur geschiedenis. Hij geeft 
aan veel zin in de functie te hebben. De voorzitter bedankt Dirk-Jan voor zijn woorden.

Aansluiten kijken we met de voorzitter terug op de afgelopen periode. Hij bedankt iedereen die zich 
heeft ingezet voor al het werk dat er is verricht.

Er zijn geen ingekomen stukken.

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

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, waarmee ze zijn vastgesteld. De voorzitter 
bedankt de tweede secretaris voor het opstellen ervan. Sander Kok wordt bedankt voor het maken 
van de jaarstukken.

5. Jaarstukken

a. Jaarverslag 2006
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. De jonge hondenprijs wordt uitgereikt aan de vereniging 
van Gouda. Het percentage -28-jarige leden is daar gestegen met 122%. Omdat niemand van deze 
vereniging aanwezig is wordt aan Christian van Bemmel gevraagd de prijs in ontvangst te nemen.
Een eervolle vermelding is ook op zijn plaats voor:
- Nunspeet, met een stijging van 71%;
- Gouda steeg ook in absolute aantallen, een stijging van 39 -28-jarige leden;
- Nunspeet met 24 Leden;
- Sprang-Capelle met 13 Leden.

b. Financieel jaarverslag 2006
De penningmeester, Gerrit Flier, bedankt de kascontrolecommissie voor hun controlewerk. De 
commissie heeft een aantal vragen gesteld over het financiele verslag:

Uit het financieel jaarverslag blijkt dat gezien de huidige financiele situatie van de 
vereniging, waarbij geen subsidie meer ontvangen wordt, de continuiteit in gevaar kan 
komen. Als gevolg van deze opmerking heeft de controlerend accountant een extra 
passage in de accountantsverklaring opgenomen, waarbij opgemerkt is dat de duurzame 
voortzetting van de vereniging niet onmogelijk is. De continuiteit is vooralsnog wel 
gewaarborgd.
De commissie constateert bij de sectie atgemeen een afwijking tussen de werkelijke 
bestuurskosten t.o.v de begrote bestuurskosten. Gerrit antwoordt hierop dat de kosten 
van deze post (telefoon- en vergaderkosten, kilometervergoeding) nauwelijks 
bei'nvloedbaar en door hem destijds te optimistisch begroot zijn.
De commissie heeft een bezuinigingsvoorstel gedaan om na te denken over het 
samenvoegen van de bladen KLIK en In Contact. Gerrit antwoordt hierop dat de 
financiele situatie van de vereniging het nog niet noodzakelijk maakt om tot 
samenvoeging over te gaan. Mocht de nood aan de man zijn dan zal met name 
nagedacht worden over het creeren van extra inkomsten, zoals extra advertentie- 
inkomsten en sponsoring.
Tenslotte doet de commissie een voorstel om na te denken over het geven van meer 
bevoegdheden aan de kascontrolecommissie omdat de huidige werkwijze een aantal 
nadelen kent. Namens het bestuur zegt Gerrit de commissie toe dat dit voorstel binnen
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het bestuur onder de aandacht zaL worden gebracht. De ALV en de kascontrolecommissie 
zullen hierover geinformeerd worden en, indien nodig, geconsulteerd worden.

De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn vanuit de vergadering.
Wouter van de Berg (Dordrecht) vraagt hoe serieus de gevaren m.b.t. financien zijn. 
Gerrit antwoordt hierop dat in ieder geval zoLang de procedure Loopt, de partij een 
bijdrage levert aan de SGP-jongeren.

c. Begroting 2007
Hierover zijn geen vragen. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Verslag financiele controlecommissie 2006

De financiele controlecommissie geeft aan dat een en ander in orde is bevonden. Er zijn geen vragen 
over de controle. De commissie wordt bedankt voor hun werkzaamheden.

7. Benoeming financiele controlecommissie 2007

Peter van Ouwendorp (ELspeet) en Hendrik van't Hul (Nunspeet) worden opnieuw benoemd. 
Daarnaast wordt Frank Oostdijk (Reimerswaal) gevraagd. Frank gaat daarmee akkoord en wordt 
benoemd.
De voorzitter bedankt Gerrit Flier voor het vele werk achter de schermen.

8. Benoeming leden stembureau
De volgende personen worden benoemd: Bernard van de Belt (Vriezenveen), Sjoerd Janse 
(Dordrecht) en Egbert Tuin (Staphorst).

9. Bestuursverkiezing
De nieuwe organisatiestructuur wordt door Jan uitgelegd. Hierover worden geen vragen gesteld. 
Aansluitend vindt, na het voorstellen van de aanwezige kandidaten, de stemming plaats.

De volgende personen worden voorgesteld voor de bestuursverkiezing;
Herkiesbaar is Sander Kok, secretaris. Tegenkandidaat is Dinant Geuze.
I.v.m. de benoeming van Karel Kok tot voorzitter organisatie zijn voor de functie van 
voorzitter Activiteiten de volgende kandidaten gesteld: Melanie Blonk en Leo 
Heuvelman.
Geert Schipaanboord wordt voorgedragen als kandidaat voor de functie van Voorzitter 
Binnenlandse Zaken.
Gijsbert Bouw wordt voorgedragen als kandidaat voor de functie van Voorzitter 
Internationaal.
Wouter van den Berg wordt voorgedragen als kandidaat voor de functie van Voorzitter 
Onderwijs.
Herkiesbaar is Karel Kok als Voorzitter Organisatie. Tegenkandidaat is Frank van 
Veldhuizen.
I.v.m. het vertrek van Anton Rottier is er een vacature voor Voorzitter Politiek. Maaike 
Verhoeks wordt in deze functie voorgedragen.
I.v.m. het vertrek van Arie van der Vlies wordt Johan van Panhuis als Voorzitter PR 
voorgedragen.
Tenslotte wordt Geerlof de Jong voorgedragen als Voorzitter Sociaal Economische Zaken 
(SEZ).

10. Bekrachtiging benoeming sectieleden
De te benoemen personen zijn te vinden op pagina 12 en 13 van het jaarverslag 2006. Daar komt 
nog bij voor de Commissie PR: Marga van den Brink uit Ederveen.
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Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn over de voorgesteLde personen zijn de benoemingen 
bekrachtigd.

11. Wljzlgingsvoorstellen statuten en hirishoudelijk reglement
Omdat het vereiste quorum niet aanwezig is op de vergadering worden de statutenwijzigingen niet 
in stemming gebracht. Deze voorstellen zullen op een extra ledenvergadering op D.V. 25 mei in 
stemming worden gebracht.

De voorstellen voor wijziging van het huishoudelijk reglement worden wel in stemming gebracht. 
Deze kunnen bij meerderheid van de vergadering worden vastgesteld.

Voorstel A. Artikel 11.1 HR: In dit voorstel wordt de benoeming van commissieleden bij het bestuur 
gelegd. Bekrachtiging door de ledenvergadering is niet meer nodig.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Voorstel B. Artikel 11.3 HR: Dit artikel wordt aangepast aan de gewijzigde SGP-statuten m.b.t. het 
lidmaatschap van vrouwen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Voorstel C. Artikel 14 HR: De term 'studievereniging, jongerengroep of studiecommissie' wordt uit 
het huishoudelijk reglement gehaald.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Voorstel D. Artikel 3.2: In deze wijziging wordt voorgesteld dat de aangesloten verenigingen de 
voorstellen voor de Landelijke vergadering bespreken met hun eigen leden.
De secretaris Licht deze wijziging nog kort toe, n.a.v. enkele vragen (o.a. van Harm Brand, 
Staphorst). 16 aanwezigen zijn tegen, 13 voor. Het voorstel is verworpen.

Voorstel H. Het huishoudelijk reglement spreekt over 'commissies' i.p.v. 'secties'.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

De overige voorstellen kunnen niet in stemming worden gebracht, omdat het vereiste quorum niet 
aanwezig is.

Na de stemming houden we pauze.

12. Uitslag bestuursverkiezing
De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend.

In de functie van secretaris is Sander Kok herkozen met 29 stemmen, Dinant Geuze 
heeft geen stemmen.
In de functie van Voorziter Organisatie is Karel Kok gekozen met 26 stemmen, Frank van 
Veldhuizen heeft 3 stemmen.
In de functie van Voorzitter Activiteiten is Leo Heuvelman gekozen met 16 stemmen, 
Melanie Blonk krijgt 13 stemmen.
In de functie van Voorzitter Binnenlandse Zaken wordt Geert Schipaanboord gekozen 
met 29 stemmen.
In de functie van Voorzitter Internationale Zaken wordt Gijsbert Bouw gekozen met 29 
stemmen.
In de functie van Voorzitter Onderwijs wordt Wouter van den Berg gekozen met 29 
stemmen.
In de functie van Voorzitter Politiek wordt Maaike Verhoeks gekozen met 26 stemmen, 
er zijn 3 stemmen bianco.
In de functie van Voorzitter PR wordt Johan van Panhuis gekozen met 29 stemmen.

Jaarverslag SGP-jongeren 2007 18



In de functie van Voorzitter SEZ wordt Geerlof de Jong gekozen met 29 stemmen.

Aide gekozenen nemen hun benoeming aan. Jan wenst iedereen het nodige toe. Ook aLs het 
onverwacht tegenvieL.

13. Presentatle in woord en beeld door GvV
Gert is namens Prisma naar Kenia geweest. Daar heeft hij meer inzicht gekregen in de aids- 
problematiek. Tijdens de vergadering krijgen we daar een indruk van. Jan bedankt Gert voor zijn 
presentatie.

14. Afscheid bestuursleden en jeugdwerkadviseur
Steven MiddeLkoop bedankt Pieter Verhoeve voor het werk dat hij als hoofdredacteur van In Contact 
heeft verricht. Gerrit Flier bedankt Arie van de Vlies die afscheid neemt van de sectie Publiciteit en 
Gerrit Jansen spreekt Anton Rottier (sectie Politiek) toe. Jan huldigt de leden als erelid. Naar 
dienstjaren: Goud, zilver en brons.
Tot slot bedankt onze voorzitter Gert van Veldhuizen, die afscheid neemt als jeugdwerkadviseur. Jan 
noemt hem gedreven, enthousiast en relationeel. "Jouw tijd roept allerlei associaties op. Je was hier 
niet voor spek en bonen (je hebt onze kas immaterieel gespekt). En wat betreft de bonen: je hebt 
ons vruchten geleverd met houdbaarheidsdatum. Je hebt ons veel huiswerk meegegeven, maar je 
hebt ook gebouwd aan de organisatie."

15. Rondvraag
Harrold van Vliet van s.v. Kernpunt vraagt of de jaarstukken eerder beschikbaar gesteld kunnen 
worden, ca. 4 a 5 weken voor de vergadering. De secretaris zegt dit toe.
Verder doet Harrold van Vliet nogmaals een oproep aan de verenigingen om positief mee te denken 
over het voorstel 'betrokkenheid VLSJ'.

Gerrit Jansen, voorzitter sectie Verenigingen meldt dat de commissie Verenigingen een folder heeft 
laten ontwerpen. Hij zegt: "Neem een folder mee om een eerste aanzet te geven voor ledenwerving 
volgend seizoen. Maak er gebruik van."

16. SUriting
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor aanwezigheid en betrokkenheid. Op zijn verzoek 
eindigt HB-Lid Van Leeuwen met het laten zingen van Psalm 146: 3 en 8 waarna hij de avond eindigt 
met gebed.

Aldus vastgesteld en ondertekend op de jaarvergadering van 28 maart 2008.

Voorzitter, Secretaris,

(J. Kloosterman) (S. Kok)
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Notulen van de extra algemene ledenvergadering van de SGP-jongerenorganisatie 

Datum: vrijdag 25 mei 2007
Plaats: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Amersfoort
Aanvang: 19.30 uur
Notulist: Sander Kok, secretaris

Aanwezigen:

Bestuursleden:

Jan KLoosterman, voorzitter 
Sander Kok, secretaris 
Wouter van den Berg, Onderwijs 
Gijsbert Bouw, Binnenlandse Zaken 
Leo HeuveLman, Activiteiten 
Gerrit Jansen, Verenigingen 
Johan van Panhuis, PR

Afgevaardigden:

Dordrecht 
Urk

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering door te Laten zingen Psalm 97:1. Aansluitend gaat hij voor in 
gebed. Daarna lezen we met elkaar psalm 97. In deze psalm wordt gesproken over overheden en over 
de Overheid zelf. De Heere maakt het mogelijk dat mensen verlossing ontvangen van hun gevallen 
zijn in het paradijs. Dat geeft reden om Hem te eren. ALLes om ons been laat zien dat God regeert,
Hij betoont het. We lezen verder: 'alle gij goden'. De verklaring hiervan is dat alle hemelingen zich 
buigen voor Hem na Christus' hemelvaart. Wie zullen voor Hem buigen? Zijn Liefhebbers (zij hebben 
zich in God verheugd) en de goddelozen (gedwongen). Is het voor ons een oorzaak van vreugde of 
van schrik? God regeert boven alles: dat is de boodschap van deze psalm; daarom is het ook een 
theocratische psalm. Hem komt alle loftoe.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de drie afgevaardigden die de moeite 
genomen hebben om naar Amersfoort te komen.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen
Tijdens een avond van de s.v. Gouda heeft Christian van Bemmel de jonge bond publiekelijk 
overhandigd aan het bestuur. Gouda heeft beloofd om vanavond aanwezig te zijn, maar zij zijn niet 
gekomen.
Maurits Vermeer vraagt of Dordrecht de jonge bond niet een keer verdiend heeft. In het verleden 
werd de bond een keer uitgereikt aan een vereniging die van 2 naar 3 -28-jarige leden gegaan was, 
terwijl een vereniging met een grote ledenstijging niet beloond wordt. De voorzitter antwoordt 
hierop dat het bestuur dit probleem ook onderkent heeft. De jonge hondenprijs is bedoeld voor de 
vereniging die in het verenigingsjaar de grootste procentuele stijging heeft van het aantal -28- 
jarige Leden. Met ingang van de jaarvergadering 2007 worden verenigingen die in absolute aantallen 
fors stijgen, ook met ere genoemd.

Maurits Vermeer 
Rein Kramer 
Bouke de Vries
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Afmeldingen zijn er van de s.v. Noord-Oost Zeeland en van de bestuursleden Gerrit Flier en Karel 
Kok.

4. Wijzigingsvoorstellen statuten
Jan Kloosterman ligt kort de bedoeling van deze korte vergadering toe. Op de jaarvergadering werd 
het vereiste quorum om overte gaan tot statutenwijziging niet gehaald. Daarom was bet bestuur, 
overeenkomstig de statuten, genoodzaakt om een tweede vergadering uit te schrijven. Tijdens deze 
vergadering is geen quorum vereist. Vanavond wordt gestemd over de voorstellen E, F en G, zoals 
deze zijn opgenomen in het jaarverslag. Deze zijn een gevolg van de wijzigingsvoorstellen van de 
s.v. Kernpunt.

ALLe voorstellen worden unaniem aanvaard. In voorstel E wordt ook voorgesteld om artikel 2 te 
wijzigen. Om dit artikel te kunnen wijzigen, is instemming van alle aangesloten verenigingen 
noodzakelijk. Omdat er deze avond slechts twee verenigingen aanwezig zijn, wordt besloten om dit 
voorstel m.b.t. artikel 2 aan te houden tot de jaarvergadering D.V. in 2008.

5. Rondvraag
Urk vraagt: waarom is er zo weinig belangstelling voor deze vergadering? De voorzitter legt uit dat 
deze avond een formaliteit is, waarvoor weinig verenigingen bereid zijn om te komen. Verder staan 
er ook geen belangrijke zaken op de agenda.

6. Sluiting
Aan het einde van de vergadering, die ca. 20 minuten duurde, sluit Johan van Panhuis met 
dankgebed.

Aldus vastgesteld en ondertekend op de jaarvergadering van 28 maart 2008.

Voorzitter, Secretaris,

(J. Kloosterman) (5. Kok)
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Jaarverslag SGP-jongeren 2007

1. Aangesloten verenigingen en jongeren

Overzicht van de aangesloten verenigingen en het aantal leden van de SGP-jongerenorganisatie in 
2007:

Vereniging 31-12-2007 
(< dan 28)

31-12-2006 
(< dan 28)

1. Alblasserdam (23) 33 (13) 36
2. Apeldoorn (5) 5 (4) 5
3. Amersfoort (7) 7 (-) -
4. Barn eve Id (9) 82 (11) 86
5. Capelle a/d IJssel (51) 51 (74) 74
6. Dordrecht (42) 53 (61) 64
7. Ede (42) 89 (45) 90
8. Elburg/OLdebroek (-) - (15) 75
9. ELspeet/Vierhouten (54) 85 (59) 97

10. Ermelo * (25) 25 (25) 25
11. Flakkee (40) 48 (8) 45
12. Geldermalsen (28) 28 (30) 31
13. Genemuiden non-actief non-actief
14. Goedereede (14) 58 (13) 56
15. Gouda (68) 120 (71) 119
16. Graafstroom (5) 7 (4) 5
17. Hoeksche Waard (43) 137 (42) 128
18. Kampen (30) 30 (26) 26
19. Katwijk aan Zee non-actief non-actief
20. Leerdam (14) 40 (11) 42
21. Nieuwpoort/Langerak (3) 31 (4) 35
22. Noord-Oost Friesland (27) 29 (38) 38
23. Noord-Oost Zeeland * (19) 109 (19) 109
24. Nunspeet (69) 172 (58) 164
25. Reimerswaal (52) 52 (44) 45
26. Rijssen (121) 165 (131) 185
27. Rivierenland (8) 87 (9) 45
28. Schouwen-Duiveland non-actief (5) 44
29. Sprang-Capelle (14) 44 (13) 46
30. SDS (SGP Debating Society) (7) 7 (-) -
31. Staphorst (11) 82 (12) 81
32. Stolwijk/Bergambacht/Vlist gefuseerd met Gouda (1) 20
33. Terneuzen * (4) 57 (4) 57
34. Urk (96) 96 (112) 112
35. Vriezenveen (7) 74 (10) 71
36. Waddinxveen (31) 34 (30) 33

Totaal aantal leden verenigingen (969) 1.937 (1.002) 2.089

* Van deze verenigingen is geen opgave ontvangen.

37. Vereniging Landelijke SGP-jongeren (betalende leden) 4.275 4.502
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OVERZICHT PERCENTAGE -28-JARIGE LEDEN VAN DE VERENIGINGEN

DATUM % DATUM %

31-12-2000 26 31-12-2004 42

31-12-2001 32 31-12-2005 46

31-12-2002 34 31-12-2006 48

31-12-2003 38 31-12-2007 50

OVERZICHT AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN AANTAL LEDEN

DATUM AANGESLOTEN VERENIGINGEN AANTAL LEDEN1

31-12-1998 39 2.108

31-12-1999 35 2.047

31-12-2000 36 2.265

31-12-2001 36 2.244

31-12-2002 37 2.148

31-12-2003 37 2.246

31-12-2004 38 2.076

31-12-2005 37 2.115

31-12-2006 36 2.089

31-12-2007 34 1.937

OVERZICHT INGESCHREVEN -28-JARIGE JONGEREN PER 31-12-2007

DATUM IN
CONTACT KLIK 5 EURO- 

LEDEN

INFO- 
SCHETSEN 

ONTVANGERS 
EN ABONNEES

TOTAAL
WAARVAN

SUBSIDIABELE
LEDEN

31-12-1998 5.118 7.097 - 2.014 14.229 4.038

31-12-1999 5.133 6.365 - 3.064 14.562 4.338

31-12-2000 4.391 6.047 - 2.830 13.268 4.190

31-12-2001 4.422 6.994 534 2.641 14.591 4.471

31-12-2002 4.372 6.428 517 2.412 13.729 4.536

31-12-2003 4.103 5.723 630 2.435 12.891 4.733

1 Leden zijn alle leden van de aangesloten verenigingen met uitzondering van de vereniging landelijke SGP-jongeren (VLSJ).
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31-12-2004 4.751 6.788 612 178* 12.309 5.602

31-12-2005 4.609 6.475 570 153* 11.807 5.029

31-12-2006 4.224 4.883 496 158* 9.761 4.502

31-12-2007 3.795 5.253 479 157* 9.684 4.275

* 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.

2. Melding
Het jaar 2007 is voorbijgevlogen. Ook dit jaar behoort weer tot de geschiedenis. Het was voor de 
SGP, maar niet minder voor de SGP-jongeren, een bijzonder jaar. De subsidiekraan werd weer 
opengedraaid. De rechter sprak zich echter nogmaaLs uit en die uitspraak was minder positief. De 
overheid zou zich moeten gaan bemoeien met de interne partijregels van de SGP. We wachten met 
spanning de uitspraak van de Hoge Raad af.

3. Bestuur en commissies
Het jaar 2007 gingen we in met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. We hebben het jaar 
achter ons gelaten met een Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Politiek Bestuur en een 
Organisatie Bestuur. Wat is er gebeurd?

In de organisatie Liepen we aan tegen twee kernproblemen:
De sectie Politiek verrichtte onderzoek, dacht na over politieke items en verwoordde dat 
in artikelen en statements. Tegelijk Leefde het gevoel dat er te weinig werd gedaan met 
het werk van deze sectie. Het bleef teveel intern.
Het Algemeen Bestuur was sterk extern gericht. We schreven bladen, organiseerden 
avonden, dachten na over hoe de SGP-jongeren het beste in de publiciteit konden komen 
en we waren ten dienste van de Verenigingen. Echter binnen het Algemeen Bestuur 
hadden we te weinig tijd om een goede inhoudelijke koers uit te zetten.

0m bovenstaande redenen is in 2007 de bestuursstructuur gewijzigd. Naast het Dagelijks Bestuur is 
in 2007 een Politiek Bestuur en een Organisatie Bestuur gei'ntroduceerd. Hierdoor werd de vroegere 
sectie Politiek 'bevorderd' tot een volwaardig bestuur met commissies. Alle andere secties maken nu 
onderdeel uit van het Organisatie Bestuur. In het Dagelijks Bestuur hebben de voorzitter, de 
secretaris, de penningmeester, de voorzitter politiek en de voorzitter organisatie zitting. In 2007 
was de voorzitter organisatie tevens tweede voorzitter van het bestuur.
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De secties werden omgedoopt tot commissies. EnkeLe commissies werden voorzien van een nieuwe 
naam. Ons Contact word In Contact, Jongeren heet nu Activiteiten en Publiciteit heet nu PR. De 
ervaringen zijn positief. Diverse zaken worden binnen de afzonderlijke besturen afgekaart, waardoor 
het ALgemeen Bestuur zich meer kan richten op de hoofdLijnen. De poLitieke tak van de 
jongerenorganisatie heeft meer 'body' gekregen. Er is sprake van een goede samenwerking tussen 
beide besturen bij het organiseren van avonden, bij het organiseren van een jongerendag en o.a. 
ook bij de vulling van de bladen.

Binnen het bestuur waren diverse wisselingen. Op onze 
jaarvergadering namen we afscheid van drie oudgedienden: Anton 
Rottier (PoLitiek), Pieter Verhoeve (Ons Contact) en Arie van der 
VLies (Publiciteit). Maaike Verhoeks werd gekozen tot voorzitter 
politick. Met haar komst trad de eerste vrouw toe tot het bestuur 
van de SGP-jongeren. Karel Kok werd benoemd tot voorzitter 
organisatie, hij was al actief als bestuurslid. Daarnaast werden 
achtereenvolgens gekozen: Wouter van den Berg (Onderwijs), 
Gijsbert Bouw (Internationaal), Leo Heuvelman (Activiteiten), 
Geerlof de Jong (SEZ), Johan van Panhuis (PR) en Geert 
Schipaanboord (Binnenlandse Zaken). De aftredende secretaris, 

Sander Kok, werd op de jaarvergadering herkozen. Steven Middelkoop (KLIK) werd tevens interim- 
hoofdredacteur van In Contact.

Het algemeen bestuurde vergaderde in het verslagjaar zesmaal, op 26 januari, 9 maart, 13 april, 25 
mei, 25 oktober en 14 december.

Het dagelijks bestuur kwam negenmaal bij elkaar, op 23 januari, 27 
februari, 5 april, 8 mei, 19 juni, 20 September, 15 oktober, 12 
november en 6 december.

Ook bij de commissies vonden diverse wisselingen plaats. In de 
afzonderlijke gedeelten van de dit jaarverslag wordt daar aandacht 
aan besteed. Het is onmogelijk om hier iedereen persoonlijk te 
bedanken. Onze organisatie draait op vrijwilligers! Dat kunnen we 
niet genoeg waarderen.

4. Voorzitter
2007 was een veelbewogen jaar. Keer op keer hebben we gezien hoe er omgegaan werd met 
voorstellen en debatonderwerpen die een bijbels genormeerde praktijk beogen. Zelfs met twee 
christelijke coalitiepartijen. Het laat zien hoe ver ons Land verwijderd is van een christelijke 
identiteit. Dat betekent tegelijkertijd dat er veel werk aan de winkel is. Voor jong en oud. 
Gebedswerk als eerste en laatste. Daarnaast ook het politieke werk. AL 80 jaar functioneren we als 
een democratische partij binnen de kaders van onze rechtsstaat. Van daaruit widen we zoveel 
mogelijk meedenken en meebeslissen om het 'alzo spreekt de Heere' te vertalen naar het politieke 
handwerk. Gods Woord is geen politiek handboek, maar christelijke politiek kan niet zonder het

Woord. Woord houden dus.

Met onze jongerenorganisatie hebben we in alle 
bescheidenheid onze bijdrage aan de hierboven genoemde 
zaken geleverd. Het weerwerk tegen de godslasterlijke act 
van Madonna heeft recent z'n vervolg gehad. In een 
hoorzitting heeft onze advocaat de bezwaren verder 
toegelicht. Begin 2008 verwachten we een uitspraak. 
Verder memoreren we de strijd tegen verruwd en grof
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taalgebruik, voorsteLLen om wat te doen aan het donortekort, het protest tegen de karikaturaLe 
examenvraag over donorschap, het meedenken in de onderwijs- en jeugdprobLematiek, de bezinning 
rondom de alchohol- en AIDS-problematiek en de dialoog en het debat met andersdenkenden. Dit 
aides heeft veel aandacht en energie gevraagd. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de debatavond 
met het COC. Het is goed met elkaar te spreken. Juist om niet als doven over elkaar te spreken. 
Binnen dat kader heeft een heLder geLuid geklonken. De zonde mag en is veroordeeld, terwijl daarbij 
de zondaar van Gods genade verteld mag worden. Dat raakt ons aLlemaal.

Binnen partijverband nam de voorzitter deeL aan het GO-pLus dat drie keer pLaatsvond. In dat overleg 
worden bestuurlijke, beleidsmatige en personele thema's besproken. Los daarvan vond regelmatig 
overleg plaats met partijvoorzitter Kolijn en de fractie(voorlichter) over activiteiten en beleid.

Extern participeerde de voorzitter in het voorzittersoverleg met andere politieke 
jongerenorganisaties (PJO's). Vanuit de SGP-jongeren is een overleg met minister Rouvoet (het 
daadwerkelijk overleg zal in D.V. 2008 plaatsvinden) en alle PJO's geinitieerd. Ook is er een 
overlegplatform met PerspectieF (jongerenorganisatie ChristenUnie), CDJA, CNV-jong, RMU-jongeren 
en GMV-jong door ons geinitieerd. Dat heeft een aantal gezamenlijke activiteiten opgeleverd.

Publicitair hebben we rondom het protest op een foute examenvraag en het daarop volgende excuus 
van Cito en het CEVO bijna alle media gehaald. De avond met het COC heeft ook veel publiciteit 
opgeleverd. Er waren twee radio-interviews en in bijna alle kranten is hier aandacht aan besteed.

Ook is het tegengaan van taalverruwing in de 
politick en het daarop volgende gesprek met 
Kamervoorzitter mevrouw Verbeet op veel plaatsen 
genoemd. Tot slot hebben we ons met succes ons 
ingezet om onze fractievoorzitter Van der Vlies 
politicus van hetjaarte Laten worden. De publiciteit 
die hierop volgde, gaf onze organisatie een plaats in 
het NOS-journaal. Rondom dit heugelijke feit is er 
vanuit de SGP-jongeren een jaarlijkse prijs met een 
ludiek karakter in het Leven geroepen. De eerste 
uitreiking van de ‘Oranje boven' is naar Van der Vlies 
gegaan. Verder is er dit jaar flink gei'nvesteerd in 
het opinieren. In het Reformatorisch Dagblad 

hebben we negen keer een plaats op de opiniepagina gehad. In het Nederlands Dagblad was dat zes 
keer het geval.

De voorzitter gaf lezingen, nam deel aan discussies en leidde fora. Dat is het geval geweest in 
Katwijk (forum), Utrecht (bijdrage SGP-jongeren op de partijdag), Poederoijen (lezing en forum), 
Nijkerk (debat met ChristenUnie en CDJA op Soul-Survivor festival), Rijssen (PJO-debat), Krimpen 
a/d IJssel (lezing), Urk (PJO-debat), Beekbergen (Lezing), Elspeet (lezing), Harderwijk (debat 
ChristenUnie en CDJA), Rotterdam (PJO-debat) en Gouda (bijdrage SGP-jongeren op najaarscongres). 
Verder bezocht de voorzitter het congres van de JOVD. Het overleg over de sociale stage met de 
diaconale hulpdiensten en de RMU heeft geresulteerd in een overleg met twee vertegenwoordigers 
van het Voortgezet Onderwijs. Na de coalitievorming bleek de politieke wind een krachtige meewind 
te zijn. Het maakte onze inzet overbodig vanwege het verplichtende karakter die de 
maatschappelijke stage kreeg.

Binnen onze organisatie is er veel werk verzet. De nieuwe structuur van onze organisatie loont zich 
steeds meer. Dat is pure winst. Zowel de organiserende kant als de politiek-inhoudelijke kant komen 
meer en beter tot hun recht. Tot slot memoreer ik de interne overlegmomenten, DB- en AB- 
vergaderingen. De wijze waarop deze verlopen en de inzet en betrokkenheid die daar aan de dag 
gelegd zijn, waren ronduit motiverend, constructief en in toenemende mate effectief. De
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toenemende afstemming tussen het politiek- en organisatiebestuur geven onze organisatie een 
grotere sLagkracht.

5. Jeugdwerkadviseur
In het jaar 2007 heeft er een personeelswisseling pLaatsgevonden.
Jeugdwerkadviseur Gert van Veldhuizen nam in april 2007 afscheid van de 
SGP-jongeren. Hij was vanaf 2000 werkzaam voor de jongerenorganisatie. Aan 
het afscheid van Gert werd op de jaarvergadering aandacht besteed.
Daarnaast heeft het bestuur nog informeel afscheid genomen van zijn vrouw 
en hem. We zijn hem veeL dank verschuldigd! In augustus 2007 volgde Dirk-Jan

Na een korte inwerkperiode heeft de jeugdwerkadviseur zich intensief bezig gehouden met het 
organiseren van het najaarscongres 'Aids: ver van jouw bed?!'. In het kader hiervan schreef hij 
samen met Gijsbert Bouw, voorzitter Internationaal, een manifest met de titel 'Aandacht voor Aids'. 
Daarnaast draaide de jeugdwerkadviseur mee in de jongerendagcommissie en de jubileumcommissie. 
Hij was tevens voorzitter van de Internet Commissie van de SGP-jongeren.

Aandacht voor politieke profilering is een belangrijk speerpunt van de SGP-jongeren waarbij de 
jeugdwerkadviseur nauw betrokken is. Samen met het Politiek Bestuur werkte de jeugdwerkadviseur 
aan opinievorming random actuele thema's als islam, integratie en christenen in Irak. In het kader 
hiervan startte de jeugdwerkadviseur een initiatief om een ideologisch basisdocument op te stellen 
waarin de politieke koers van de SGP-jongeren verwoord wordt.

De jeugdwerkadviseur heeft in de laatste maanden van 2007 een Lezing voor 
een studievereniging gehouden. Daarnaast leidde hij voor een 
jongerencommissie een debat en nam hij deel aan een debat met voorzitters 
van andere PJO's.

Voor de bladen KLIK, In Contact en De Bonier schreef de jeugdwerkadviseur 
verschillende artikelen over ds. G.H. Kersten, Wilders, de Nederlandse 
identiteit, aids en de vrijheid van onderwijs. Samen met Jan Kloosterman 
schreef hij een aantal opinieartikelen in het Reformatorisch Dagblad en het 
Nederlands Dagblad. Daarnaast was hij betrokken bij het verschijnen van 
diverse persberichten. Voor het najaarscongres van de SGP interviewde hij 

Andries Knevel. Daarnaast werkte hij mee aan een aantal interviews voor media en studenten.

De jeugdwerkadviseur was in 2007 Lid van het Gemeenschappelijk Overleg, het Management Team 
van het SGP-bureau en redactielid van De Bonier. Ook bezocht hij regelmatig de fractievergaderingen 
in Den Haag, waarin hij de band tussen fractie en jongeren onderhield.

6. Medewerker

Na het vertrek van Jeroen van der Laan ontstond ook op de positie van de 
medewerker SGP-jongeren een vacature. In het voorjaar werd deze vacature 
vervuld. Ineke de Jong werd in mei 2007 de nieuwe medewerker, op basis van 
een dienstverband van 60 procent. Vanaf deze plaats willen we Jeroen 
nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet voor onze jongerenorganisatie.

Samen met de jeugdwerkadviseur vormt de medewerker het vaste 
personeelsduo van de SGP-jongeren. Ze verleende in het kader hiervan

Nijsink hem op.
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medewerking aan diverse projecten in het afgelopen jaar. Ze was nauw betrokken bij de organisatie 
van het najaarscongres van de SGP-jongeren in Apeldoorn.

Anders dan de jeugdwerkadviseur ondersteunde de medewerker met name de activiteiten van het 
Organisatie Bestuur. Na de structuurwijziging van het SGP-jongeren bestuur Lag een nieuwe 
taakverdeLing tussen de jeugdwerkadviseur en medewerker voor de hand.

In 2007 was de medewerker tevens Lid van de commissie PR en notuList van het Organisatie Bestuur. 
Daarnaast was ze lid van de Internet Commissie en verantwoordelijk voor het beheer van de website 
van de SGP-jongeren. Tevens verzorgde ze de uitgave van 'Inform@it', het interne nieuwsbLad van de 
SGP-jongeren.

7. Politiek Bestuur
Een boeiend jaar waarin veel gebeurd is, ligt weer achter ons. Na ieder jaar is het goed om een 
moment achterom te zien en de baLans van het achterliggende jaar op te maken. Wat heeft het jaar 
ons gebracht? Wat hebben we bereikt? Maar ook; wat heeft het ons niet gebracht? In dit deel van 
het jaarversLag maken we die baLans op voor het Politiek Bestuur van SGP-jongeren. We beginnen 
met een weergave van de activiteiten die bestuursbreed hebben plaatsgevonden. Vervolgens zoomen 
we vijfmaal in op een commissie en haar activiteiten. We sluiten af met een korte conclusie.

2007 was het eerste jaar dat de SGP-jongeren een politiek 
bestuur had. Een positieve verandering, die de politieke 
inhoud een nadrukkelijker plaats geeft in de organisatie. Na 
enkele maanden zoeken en aftasten voor wat betreft de rol 
van het Politiek Bestuur en de samenwerking met het 
Organisatie Bestuur, ontstond er toch al snel een goede en 
werkbare situatie die in verschillende opzichten beter is dan 
de voorgaande. Het nieuwe politiek bestuur startte in mei 
2007 na de jaarvergadering. Twee leden van het politiek 
bestuur waren reeds voorzitter van een politieke commissie in 
de oude structuur: Geert Schipaanboord en Gijsbert Bouw, 

voorzitter van respectievelijk de commissie Binnenlandse Zaken en Internationaal. Wouter van den 
Berg van de commissie Onderwijs en Geerlof de Jong van de commissie Sociaal-Economische Zaken 
begonnen hun voorzitterschap in de nieuwe structuur. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van het 
politiek bestuur, Maaike Verhoeks. Voor de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw waren bij 
de start van het politiek bestuur leden noch voorzitter.

Op bestuursniveau hebben verschillende zaken de aandacht gehad. Reeds enkele weken na de aftrap 
van het Politiek Bestuur werd er een manifest opgesteld met betrekking tot het tekort aan 
donororganen in Nederland. In het manifest werd een voorstel gedaan tot een wijziging in het 
registratiesysteem. Wat de SGP-jongeren betreft is iedere volwassen Nederlander verplicht een keuze 
te maken en die te laten registreren, wat de inhoud van de keuze dan ook moge zijn. Na de zomer is 
het manifest aangeboden aan het ministerie van VWS. Daar vond in oktober nog een boeiend 
gesprek plaats over de inhoud van het manifest. In verschillende kranten werd een door ons 
aangeboden opinie-artikel geplaatst. Op een later moment werd hieraan nog een vervolg gegegeven 
middels een opinie-artikel in het Nederlands Dagblad over de nadelen van het financieel belonen 
van donoren. Het thema zalin 2008 nog een nadere uitwerking krijgen.

Verder heeft het Politiek Bestuur zich gebogen over de Islam in Nederland. Het is het streven van 
het Politiek Bestuur om een goed en waardig tegengeluid te laten horen in de Islam-discussie. Dat 
vraagt de nodige doordenking, studie en analyse. In 2007 is het proces gestart, de concrete 
resultaten worden in 2008 verwacht.
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Dat zeLfde geldt voor een derde onderwerp wat nadrukkeLijk onze aandacht heeft gekregen in 2007. 
In het Politiek Bestuur is besloten een basisdocument te ontwikkelen waarin de ideologie en 
politieke koers op hoofdLijnen van de SGP-jongeren gepresenteerd wordt. Er is binnen de commissie 
maar ook in de achterban duidelijk een behoefte aan een heldere Lijn en een grondige doordenking 
van onze basis. Aan die behoefte widen we tegemoet komen.

Een vierde thema is Israel. In 2008 zal de staat Israel 60 jaar bestaan. De SGP-jongeren grijpen dit 
moment aan om politieke vraagstukken met betrekking tot Israel en het Midden-Oosten opnieuw 
onder de aandacht te brengen.

Als vijfde zijn we gestart met de organisatie van een Summerschool in samenwerking met de 
werkgroep Oost-Europa van de SGP. Het Politiek Bestuur wil in de zomer van 2008 een Summerschool 
organiseren voor christelijke jongeren uit Nederland, Oost-Europa en zo mogelijk de rest van de 
wereld. Met de Summerschool hopen we te bereiken dat jongeren met verschillende achtergronden 
en nationaliteiten elkaar vinden in de christelijke visie op politiek en vandaar uit elkaar 
ondersteunen en toerusten in hun taak in de politiek en de maatschappij.

Tot slot hebben alle schrijf- en debatactiviteiten met betrekking tot tal van thema's hun voortgang 
gehad. leder nummer van de Banier werd een bijdrage door een van de commissies geleverd. Op de 
website verschenen tientallen statements en andere lezenswaardige bijdragen. Het Politiek 
Programma werd opnieuw onder de aandacht gebracht door het plaatsen van actuele statements die 
betrekking hadden op het Politiek Programma. Ook werd er een start gemaakt met het opstellen van 
een eigen standpunten-ABC op de website. Ten slotte hadden Leden van het politiek bestuur zitting 
in fora tijdens debatten en werden eigen debatavonden georganiseerd.

Het Politiek Bestuur vergaderde zevenmaal, te weten op 11 januari, 29 maart, 10 mei, 6 juli, 21 
September, 19 oktober en 12 december.

7a. Commissie Blnnenlandse Zaken
2007 was een jaar waarin de overheid actief ingreep in een veelvoud aan probleemgebieden, ook in 
de beleidsterreinen waar de commissie BZ zich mee bezig houdt. Die activiteit hing samen met de 
komst van een nieuw, centrum-links kabinet, dat veel verwachting had en heeft van dialoog met 
allerlei mogelijke groepen in de samenleving. Polariseren, dat doen Verdonk en Wilders wel, laten wij 
maar overleggen en een constructieve opstelling aan de dag leggen, zo is de gedachte. Overleggen 
is geen slechte zaak, zolang dialoog maar niet wordt gepresenteerd als de oplossing voor alle 
kwalen. Woorden moeten leiden tot daden. We hebben dan ook niet nagelaten ons kritisch uit te 
laten over de honderddagentour van het kabinet. Na honderd dagen was het Nederlandse volk in het 
bezit van een gelikte folder, maar op Leiderschap en daadkracht was het kabinet nog niet te 
betrappen geweest.

De commissie BZ heeft zich met een aantal van de probleemgebieden die de aandacht van het 
kabinet hebben, ook bezig gehouden. Naast gebruikelijke artikelen in ‘De Bonier', 'In Contact en de 
website en het Leveren van inhoudelijke input aan andere bestuursleden, heeft de commissie BZ zich 
vooral gericht op gevangenenzorg en probleemwijken.
Voor het eerste thema hebben we als commissie een bezinningsavond gehouden aan de hand van

actuele en relevante literatuur. Vervolgens heeft de commissie een 
werkbezoek afgelegd bij een hoogleraar, Reclassering Nederland en 
bij Exodus (een organisatie die ex-gedetineerden opvangt). 
Tijdens een politieke avond in Gouda heeft de commissie 
geprobeerd aan te tonen dat het mogelijk is om streng straffen en 
goede reiritegratie met elkaar te combineren. Dat was ook het 
voornaamste punt in een opinieartikel in het RD.

De 40 probleemwijken van Vogelaar, die in deze kabinetsperiode
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tot prachtwijken worden omgevormd, hebben ook de aandacht van de commissie gekregen. Ook 
hierover heeft inmiddeLs een bezinningsavond plaatsgehad. Zoiets is goed om te doen, omdat in de 
discussie een heel aantal vanzelfsprekendheden zitten die bet waard zijn om te overdenken. Een 
belangrijke voorvraag is bijvoorbeeld of bet wijkniveau een geschikt niveau is om problemen op te 
Lessen. Ook is de vraag relevant met welke maatregelen je een wijk er weer boven op helpt. Een 
werkbezoek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zal binnenkort volgen. Ook een politieke 
standpuntbepaling kunt u binnenkort van de commissie verwachten.

Helaas heeft Elze de Vries de commissie dit jaar verlaten. Voor haar is nog geen opvolging 
gevonden.
De commissie vergaderde zesmaal, te weten op 29 januari, 5 maart, 23 april, 4 juni, 10 September en 
28 oktober.

7b. Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
De commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw maakte een minder vliegende start, of beter 
gezegd, helemaal geen start. De eerste maanden waren er geen Leden voor de commissie en ook 
geen voorzitter. En dat terwijl er juist met betrekking tot deze commissie grote, boeiende, maar ook 
prangende vraagstukken om een antwoord roepen. Denk hierbij alleen al aan de klimaatverandering, 
bet energiebeleid en tal van problemen op bet gebied van landbouw. Gelukkig meldde zich na de 
nodige wervingsactiviteiten bet eerste enthousiaste Lid: Pieter Koen. En al snel werd een tweede lid 
gevonden: Izak Boot. Samen vormen zij nu de commissie DOL. Tijdelijk valt de commissie onder bet 
voorzitterschap van de voorzitter van de commissie BZ: Geert Schipaanboord.

7c. Commissie Internationaal
"Nederland heeft een groot buitenland", zei de toenmalige minister Luns van Buitenlandse Zaken 
ooit. Er zijn dan ook altijd voldoende internationale thema's die de 
aandacht vragen. Ook in 2007 ontbrak bet de commissie 
Internationaal niet aan onderwerpen.
Om te beginnen vond er op 30 november en 1 december bet Aids- 
congres plaats. De commissie Internationaal leverde een stevige 
bijdrage aan de inhoud hiervan, onder meer door bet ontwikkelen 
van een manifest en bet publiceren van een opinieartikel.

Daarnaast werd een begin gemaakt met bet thema Israel en de 
Summerschool waarin enkele Leden van de commissie Internationaal participeren. Ook in de 
commissie jongerendag heeft een lid van de commissie Internationaal zitting genomen. De 
jongerendag heeft als thema klimaatverandering en vraagt de nodige doordenking zowel vanuit de 
commissie internationaal als de commissie DOL.
Verder participeert de commissie in bet YIMD en in de derde kamer. Daarnaast heeft de commissie de 
mogelijkheden gei'nventariseerd om contact te leggen met gelijkgezinde jongerenorganisaties in bet 
buitenland. Verder heeft de commissie zich inhoudelijk gebogen over bet nieuwe Europese verdrag 
dat is opgesteld als vervanging van de Europese grondwet. Ook de lange weg naar bet besluit om de 

missie in Afghanistan te verlengen werd kritisch gevolgd en
becommentarieerd. Daarnaast Meld de commissie Internationaal zich bezig 
met de positie van christenen in Irak naar aanleiding van een 
rondetafelgesprek dat de Tweede Kamerfractie organiseerde met betrokken.

Ook heeft er intern een studiebijeenkomst plaats gehad over de rol van 
democratie in ontwikkelingslanden naar aanleiding van standpunten die 
commissieleden in moeten nemen binnen bet YIMD. Dit alles naast bet 
schrijven van artikelen voor 'De Banier', 'In Contact en de website. De 
onderwerpen van deze artikelen gingen niet alleen over de bovengenoemde 
onderwerpen maar ook over bet proces tegen Bouterse, de
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MiUenniumdoelstelLingen en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van minister Koenders.

Twee van onze commissieleden, Huibert de Vries en Arnoud Proos, stopten afgelopen jaar met hun 
lidmaatschap van de commissie. Hun plekken zijn opgevuld en de commissie is uitgebreid met 
Anthony van der WuLp, Gert-Jan van Panhuis, Gerdien Waterman en Wilco Kodde.

De commissie vergaderde vijfmaaL, te weten op 23 januari, 12 april, 24 mei, 31 oktober en 20 
december.

7d. Commissie Onderwijs
Op vrijdag 11 mei van het afgelopen jaar kreeg de commissie Onderwijs van SGP-jongeren een 
nieuwe voorzitter. Er werd een nieuwe start gemaakt met de commissie. Een veelbelovende start wel 
te verstaan. Helaas besloot Harm Hilvers zich als commissielid terug te trekken, waardoor vacatures 
ontstonden. Gelukkig konden deze snel opgevuld worden en zo bestond de commissie vlak voor de 
zomer uit: Johan van de Worp, Rianne Hofland, Kees Jansen en Wouter van den Berg (voorzitter). 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kan geconcludeerd worden dat deze tijdsperiode vooral heeft 
gediend tot het opstarten van de commissie. Wennen aan elkaar, wennen aan het functioneren in de 
commissie en verder wennen aan alles wat er bij het commissiewerk komt kijken.

Dan nu een impressie van de dingen die we met de commissie het afgelopen 'jaar' gedaan hebben. 
Te beginnen met het schrijven van artikelen in 'De Banier'. Deze artikelen hadden interessante 
onderwerpen zoals: schoolverlating zonder diploma, Tweede Ease, soevereiniteit in eigen kring en 
het adviesrapport van de commissie Alexander Rinnooy Kan. Verder zijn er aardig wat politieke 
statements afgeleverd die we uitdragen via de website van SGP-jongeren. Een aantal onderwerpen 
van deze statements waren: de stakende scholieren, het hoge aantal echtscheidingen in Nederland 
en het aantal kinderen dat daar de dupe van is, de vrijheid van onderwijs, de maatschappelijke stage 
en de canon van Nederland. Ook heeft de commissie bij elk nummer een kleine bijdrage geleverd aan 
'In Contact. Om ons als commissie Onderwijs te verdiepen in onderwijskundige onderwerpen, om 
activiteiten af te stemmen, om afspraken te maken en om elkaar beter te leren kennen moet er ook 
vergaderd worden. De commissie vergaderde tweemaal, te weten op 18 juni en 8 november.

7e. Commissie Sociaal-Economische Zaken
In het afgelopen jaar heeft commissie Sociaal-Economische Zaken zich actief beziggehouden met het 
schrijven van opinierende artikelen en statements. Daarnaast heeft de commissie zich verdiept in de 
alcoholproblematiek, en random dat thema verschillende keer publiciteit gegenereerd. Tenslotte 
heeft de commissie een actie opgezet om jongeren te motiveren om geld dat normaal gesproken aan 
vuurwerk besteed zou worden, over te maken aan een project voor slachtoffers van de burgeroorlog 
in Colombia.

Wat begon met een statement over alcoholbeleid is uitgegroeid tot het hoofdthema van de 
commissie van het afgelopen jaar. Samen met Jan Kloosterman heeft Robert van Putten een opinie- 
artikel geschreven in het 'Reformatorisch Dagbtad’. Daarnaast heeft de commissie een artikel voor 'De 
Baniet geschreven. Daarna heeft de commissie een brief 
gestuurd aan de Tweede Kamer in aanloop naar een 
Algemeen Overleg op 18 december waarin de Tweede 
Kamer met het kabinet de 'Hoofdlijnenbrief 
alcoholbeleid' zou bespreken. In deze brief gaf het 
kabinet een heldere analyse van de alcoholproblematiek 
en zijn een aantal concrete beleidsmaatregelen 
aangekondigd. Maar juist omdat 66k wij ons zorgen 
maken over het toenemende alcoholgebruik en misbruik 
onder jongeren, hebben wij op dit speerpunt een aantal 
aanvullende en aanscherpende maatregelen 
geformuleerd, in de hoop dat deze ideeen door de

Jaarverslag SGP-jongeren 2007 31



Tweede Kamerleden zouden worden ingebracht bij de regering.

Ondertussen heeft de Tweede Kamer met de regering over dit onderwerp gesproken. En een aantal 
van onze aanbeveLingen zijn ook inderdaad meegenomen door verschiLLende fracties. Zo heeft de SGP 
gepleit voor een Landelijke norm van 18 jaar voor het kopen van alcoholische dranken, een landelijke 
strafbaarsteLling van jongeren die aLcohoL kopen, een strafbaarsteUing van doorverkopen van 
alcohoLhoudende dranken en een redameverbod voor alcohol op radio en tv tot 22.00 of 23.00 uur. 
Van der Vlies heeft zelfs een motie ingediend over het strafbaar stellen van doorverkoop van 
alcoholhoudende dranken, waar de regering nu serieus naar kijkt. De motie van Van der Vlies over 
een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken is 
helaas door de Kamer verworpen.
Al met al kijken we terug op een geslaagde actie. Maar we zijn nog niet klaar met dit onderwerp, nu 
wordt het juist Leuk! Zo zullen we deelnemen aan een werkbezoek van de SGP Tweede Kamerfractie 
rondom dit thema en informatie aanleveren aan commissie Verenigingen, zodat verenigingen in het 
land gebruik kunnen maken van de opgedane expertise.

De commissie heeft het afgelopen jaar drie artikelen geschreven voor 'De Banier'. Onderwerpen 
daarvan waren: problematiek van allochtone probleemjongeren, jeugdwerkloosheid en de Wajong. 
Verder heeft de commissie een aantal statements geschreven over uiteenlopende onderwerpen voor 
'In Contact en de website.

Verder is het initiatief rond Oud & Nieuw het vermelden waard. De actie 'Staakt het vuren!1 is een 
initiatief van de SGP-jongeren in samenwerking met comite Staakt het vuren. De boodschap die 
commissie SEZ samen met commissie PR gestuurd heeft aan alle SGP-jongeren, is: "leder jaar wordt 
er bij de jaarwisseling heel wat vuurwerk de lucht in geknald. Al weken van tevoren begint de 
verkoop van dit gewilde 'speelgoed'. Het kost wat, maar dan heb je ook een prachtig schouwspel als 
de klok straks middernacht slaat. In Colombia worden er ook heel wat knallen gehoord en vuur is in 
dit land dagelijks te zien. Toch is de sfeer er heel wat minder vrolijk. De knallen en het vuur worden 
veroorzaakt door soldaten, die een spoor van vernieling en verdriet achterlaten. De 
oorlogsslachtoffers in Colombia wachten op hulp, die voor hen onbetaalbaar is. Geef het geld dat jij 
dit jaar zou gaan 'verknallen' aan deze mensen, die vurig hopen op jouw steun! De organisatie van 
SGP-jongeren wenstjou een fijne jaarwisseling en een gelukkig 2008!"

Ook binnen de commissie Sociaal-Economische Zaken waren er dit jaar de nodige personele 
wisselingen. Cock Boon, Melanie Blonk en Maaike Verhoeks verlieten de commissie. Huibert Struik 
kwam nieuw in de commissie.

De commissie vergaderde driemaal, te weten op 4 juni, 13 September en 8 november.

7f. Ten slotte
Alle activiteiten van 2007 overziend kunnen we concluderen dat er veel gebeurd is. 2007 was vooral 
een jaar van investeren. We moesten investeren in een nieuwe organisatiestructuur. Dat vraagt 
wennen, aanpassen en opstarten. Daarnaast is geYnvesteerd in tal van onderwerpen die nog niet tot 
een concreet resultaat hebben geleid: het thema Israel, de bezinning op de Islam, het 
basisdocument, de Summerschool, klimaatverandering, nieuwe Leren, etc. Ook is er flink 
geinvesteerd in de bezetting van de commissies. De commissie Onderwijs moest opnieuw opgestart 
worden, en hetzelfde geldt voor de commissie D0L. Ook binnen de andere commissie werden de 
nodige nieuwe leden geworven. Een jaar van investeren dus.

8. Organisatiebestuur
Het is voor het eerst dat er in het jaarverslag van de SGP-jongeren een verslag verschijnt van het 
Organisatie Bestuur. Een heuglijke gebeurtenis. Omdat ook het Dagelijks Bestuur meer 
bevoegdheden heeft gekregen, hoeft het OB minder tijd te besteden aan algemene zaken. We zijn
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blij dat we in 2007 hebben gemerkt dat er door deze structurele wijziging effectiever kan worden 
(samen)gewerkt.

Het Organisatie Bestuur heeft in 2007 vijf maal vergaderd, namelijk op 26 juni, 31 augustus, 28 
September, 2 november en 7 december. Hierna volgt een overzicht van de werkzaamheden van de 
commissies.

8a. Commissie Activiteiten
De commissie Activiteiten heeft een druk jaar achter de rug. Een enerverend jaar ook. Het was een 
jaar van grote veranderingen. De voorzittershamer ging van Karel Kok over naar Leo Heuvelman. Ook 
namen de commissieleden Hans van Vulpen, Arnaud Muit en Frank van Veldhuizen afscheid van de 
commissie. Voor hen in de plaats zijn dit jaar als commissieleden benoemd: Gees Lock, Pieter Broer, 
Tineke Morren en Linda Hazenboom.

Commissie Activiteiten heeft dit jaar de volgende activiteiten georganiseerd:

PJO debat I, donderdag 15 maart in Geldermalsen
Onze eerste activiteit van dit jaar. De avond werd georganiseerd in samenwerking met de 
jongerenvereniging in Geldermalsen. Vertegenwoordigers van CDJA, DWARS en SGP-jongeren gingen 
onder Leiding van Riekelt Pasterkamp met elkaar in debat. Er waren ongeveer 50 bezoekers.

Achter de trades!?, vrijdag 27 apn'l in Gouda
Een prachtige avond over een zeer beladen en moeilijk onderwerp. Deze avond hebben we 
georganiseerd in samenwerking met Commissie Binnenlandse Zaken, die aan dit onderwerp een zeer 
gedegen studie + werkbezoek hadden gekoppeld. Op de avond zelf kwamen ongeveer 150 jongeren, 
maar ook divers ex-gedetineerden, bewonersgroepen en belangstellenden.

PJO debat II, 29 juni op Urk
Ons tweede PJO-debat van dit jaar, ditmaal georganiseerd op Urk. Dit was een PJO-debat tussen 
vertegenwoordigers van de christelijke PJO's. Er waren ongeveer 30 bezoekers.

Tussen Twee Vuren, 19 September in Gouda 
Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Voor deze 
avond hebben we minister van Middelkoop vast kunnen 
Leggen. Daarnaast spraken mr. C.G. van der Staaij en Aarnoud 
Vogelaar (christelijke militair). De avond was georganiseerd 
rond de presentatie van het boek 'Uruzgan" van RD-journalist 
en oud SGPJ-er Riekelt Pasterkamp. Er waren ruim 200 
bezoekers.

Aids-congres, 30 november & 1 december in Apeldoorn
Als SGP-jongeren hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan het thema Aids. Afsluiting en 
hoogtepunt was het aids-congres. Met diverse betrokkenen en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties en politieke partijen, dachten we na over dit onderwerp. In de 
gymzalen van het Jacobus Fruytierscholengemeenschap in Apeldoorn bleven's nachts ongeveer 60 
jongeren slapen. Op zaterdag waren er diverse workshops en een jongerendebat.
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De commissie vergaderde in het verslagjaar op de volgende data: 31 januari, 28 februari, 25 apriL, 6 
juni, 28 augustus en 26 november.

8b. Commissie In Contact
Het jaar 2007 stond voor commissie In Contact in het teken van verandering. 2007 was hetjaar 
waarin we een nieuwe hoofdredacteur kregen, waarin we een nieuwe lay-out gingen gebruiken en 
waarin redacteuren kwamen en gingen. 2007 was ook hetjaar waarin we niet de gebruikelijke vier, 
maar vijf nummers uitbrachten. Al met al een jaar waar we als redactie tevreden op terug kunnen 
kijken.

We vergaderden als commissie dit jaar op de volgende data: 12 maart, 11 juli, 9 oktober en 4 
december.

Nummer 1. Welzijn
Meelopen met ambulancebroeders en een verpleegster, IC 1 van 2007 was een echt zorg-nummer. 
Buiten de onderwerpen die met Welzijn te maken hebben, kwamen ook 'militairen in Afghanistan' en 
'de reis naar Kenia van Gert van Veldhuizen' aan de orde.

Nummer 2. Macht
Hoe machtig is de SGP? Hoeveel vrouwen zijn er al lid? Vragen die beantwoord werden in het 
themanummer over 'Macht.' Behalve een interview met SGP-burgemeesters, bevatte deze In Contact 
ook een interview met prof. A. van de Beek.

Nummer 3. Het klimaat
Nu het klimaat zo in the picture staat, konden we als IC niet achterblijven. De derde IC van hetjaar 
ging vooralin op de problemen die rondom het milieu spelen in deze tijd. In dit nummer werd 
stilgestaan bij het afscheid van Pieter Verhoeve en de komst van Steven van Middelkoop.

Nummer 4. Aidsspeciat
De eerste echte IC-special was met dit nummer een feit. Rondom de aids-problematiek schreven de 
redacteuren artikelen over deze wereldziekte. Naast interviews met deskundigen, feiten en 
achtergrondinformatie, ook een interview met een Nederlands slachtoffer.

Nummer 5. Holiands glorie
Wie of wat is Nederland in 2007 eigenlijk? En wat is Holland binnen Europa en de wereld? Het 
laatste nummer van In Contact stond in het teken van ons land. In het nummer werd uitgebreid 
ingegaan op de uitspraken van prinses Maxima over de Nederlandse identiteit en rondom dit 
onderwerp kwam ook historicus Ton van der Schans aan het woord.
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8c. Commissie PR
'Geef mij de vijf, dat was de eerste grote actie in 2007. Deze ledenwerf- en giftenactie is tijdens de 
Wegwijs georganiseerd door (toen nog) de sectie Publiciteit. Na wat opstartprobLemen kan wel 
gesteld worden dat de actie geslaagd is. Verder heeft de commissie een groot aandeel gehad in bet 
ontwerp van de stand op de Wegwijs.

Aan de nieuwe huisstijL is hard gewerkt. Om ervoor te zorgen dat de huisstijl blijft zoals die nu is, is 
er hard gewerkt aan het huisstijlhandboek. In het najaar hebben we deze mogen overhandigen aan

Jan Kloosterman, waarna dit handboek de organisatie in gegaan 
is. De commissie PR heeft nu als taak om de huisstijl te bewaken 
en indien nodig kleine wijzigingen aan te brengen.

Verder is de commissie PR bezig geweest met heel veel andere 
taken. Het jaarlijkse dagje uit voor de commissieleden is 
georganiseerd. De commissie heeft ervoor gezorgd dat de SGP- 
jongeren met een stand vertegenwoordigd waren bij verschillende 
bijeenkomsten en beurzen. In opdracht van de plaatselijke 
verenigingen zijn er uitnodigingen ontworpen en verstuurd. 
Verschillende advertenties zijn er geplaatst in (dag)bladen.

In de commissie zijn er ook veel personele wijzigingen geweest. Arie van de VLies is gestopt als 
voorzitter. De hamer is overgenomen door Johan van Panhuis. Ineke de Jong maakt geen deel meer 
uit van de commissie omdat zij benoemd is als medewerker. We hebben verder afscheid genomen 
van Dirk Duijster en Boudewijn Haase. Laatstgenoemde moest in verband met zijn gezondheid 
stoppen. We hebben twee nieuwe commissieleden mogen verwelkomen: Henrieke Wielink en Jantine 
Pekaar. Henrieke is benoemd tot ontwerper en Jantine zal zich bezig houden met het 
advertentiebeleid en alles wat daarmee samenhangt.

De commissie heeft in 2007 acht keer vergaderd, te weten op 19 januari, 13 maart, 2 mei, 15 juni, 
23 juli, 19 September, 23 oktober en 27 november.

8d. Commissie Verenigingen
Het jaar 2007 was voor de commissie Verenigingen het jaar van het uitwerken van de beleidsnota 
2006-2010. De beleidsnota is vertaald in concrete doelen met de daarbij uit te voeren activiteiten. 
Dit biedt een integrate aanpak binnen een strategisch kader. Bij deze vertaalslag zijn veel ideeen 
naar voren gekomen.

In 2007 hebben de nieuwe verenigingen SDS en Amersfoort e.o. zich aangesloten bij de SGP- 
jongeren. De verenigingen Woerden en Bommelerwaard zijn 
inmiddels opgericht.

Tevens is de commissie betrokken geweest bij het organiseren 
van bijeenkomsten, waarbij juist gekeken is of het oprichten 
c.q. doorstarten van een vereniging wel zinvol was. Bij het 
organiseren van dit soort bijeenkomsten wordt er door de commissie samengewerkt met een aantal 
jongeren uit de betreffende omgeving. Deze 'verkennende' bijeenkomsten zijn gehouden in o.a. 
Borssele, de Bommelerwaard, Amersfoort en Katwijk. Eind 2007 is de commissie op zo'n vier plaatsen 
bezig met de voorbereidingen voor een zogenaamde Verkennende' bijeenkomst.

Wellicht nog belangrijker dan het oprichten van nieuwe verenigingen is het onderhouden van 
bestaande verenigingen. Het is helaas maar ten dele gelukt om de verenigingen eens per twee jaar 
te bezoeken; telefonisch contact is er met de meeste verenigingen wel geweest.
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Het belang van een goede debatvereniging heeft zich in 2007 bewezen. SDS heeft naast haar 
debatbijeenkomsten eind mei een debattraining verzorgd voor bestuursLeden van SDS/SGP-jongeren 
en organiseerde een debatfinaLe.

Op 2 juni werd de heidesessie voor bestuurs- en commissieleden 
gehouden. Oeze sessie werd gehouden op een camping in 
Elspeet en was een succes. DoeL van deze heidesessie was 
tweeledig: enerzijds uitwisseiing van ervaringen, anderzijds de 
bewustwording van nut en noodzaak van effectief besturen. Het 
programme bestond uit o.a een volleybaltoernooi, een 
interactieve lezing over 'het effectief besturen van een 
vereniging' en een aantaL workshops.

Eind oktober is de eerste regionaLe SGPJ-besturenvergadering 
gehouden, namelijk voor regio Noord. Bij deze vergadering zijn twee bestuursLeden van de in de 
betreffende regio aanwezige verenigingen uitgenodigd. Voor uitwisseiing van informatie en het 
leggen van contacten blijkt dit een effectief middel. Het initiatief werd door de aanwezigen als zeer 
positief ervaren.

In 2007 hebben we als commissie Verenigingen afscheid genomen van Willem Goudriaan, Cornell's 
Hoeflake en Huibert Slingerland. Als nieuwe commissieleden zijn in de Loop van 2007 benoemd; Arie 
Jan de Jong en Arjan Speksnijder.

De commissie vergaderde zesmaal, te weten op 3 januari, 6 maart, 24 april, 5 September, 24 oktober 
en 28 november. De nieuwsbrief Verenigingen verscheen driemaal: voorjaar, zomer en najaar.

8e. Commissie KLIK
De commissie KLIK heeft in 2007 viermaal vergaderd, te weten op 17 januari, 1 mei, 14 September 
en 13 november. Uit deze vergaderingen zijn onderwerpen voor vier KLIK-uitgaves ontstaan. In een 
nieuwe jas, KLIK ziet er sinds de vooijaarseditie jong, verrassend en dynamisch uit. Passend bij de 
doelgroep en qua inhoud nog steeds dezelfde staatkundig gereformeerde boodschap.

De voorjaars-KLIK behandelde diverse onderwerpen, te weten: het ministerie van Algemene Zaken, 
de dierenambulance en de Lijst Pirn Fortuyn. Ook gaven diverse jongeren hun reactie op de stelling 
'Er mogen geen moskeeen meer bijkomen'.

De zomerse variant van KLIK bracht een impressie van de werkzaamheden op het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook een oproep om een steentje bij te dragen tegen zinloos 
geweld was een ingredient (naar aanleiding van de moord op de Alkmaarse scholier Gerd Nan van 
Wijk). Gert van Veldhuizen nam KLIK-lezers mee naar een sloppenwijk in Nairobi (Kenia) en een 
KLIK-redacteur schreef over zijn belevenissen als aankomend arts.

KLIK in het najaar van 2007 was opnieuw een verrassend nummer met artikelen over ruimtelijke 
ordening, de VB0K, het ministerie van Justitie, een 'wildimpressie' vanuit een restaurant en een stuk 
over het Libanon-tribunaal.

Het in december verschijnende winternummer bood een kijkje achter de persoon Jan Marijnissen.
Het themaministerie van Jeugd en Gezin werd uitgebreid voor het voetlicht gehaald en Second Life 
en de christenen in Irak passeerden de revue.

Achteromkijkend mogen we zeggen dat KLIK er ook dit jaar in geslaagd is een breed scala aan 
onderwerpen te berde te brengen. In iedere KLIK was voor een jongere in de leeftijd van elf tot en 
met vijftien jaar een passend onderwerp. Een KLIKkend resultaat!
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AfgeLopen jaar is WiLmar Karels, eerstejaars student geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, toegetreden tot de redactie. Om persoonlijke redenen is Nico tamper (gastredacteur) 
gestopt met zijn schrijfwerkzaamheden voor KLIK. De eindredacteur, Gerald Harbers, is door 
omstandigheden tijdelijk niet actief geweest voor het SGP-jongerenblad.

9. Ten slotte
Het jaarverslag heeft als doel om terug te blikken op wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld. 
Naast de vele blijde en goede momenten, waren er ook droevige gebeurtenissen in de kring van onze 
vrijwilligers. De vergankelijkheid van het leven is zichtbaar geworden.

Zoals gezegd: De subsidie is er weer. Het hangt echter niet alleen van geld af. Bij alle aanvallen op 
de SGP dringt de vraag zich op: hoeveel ruimte krijgen we nog voor onze Bijbelse standpunten?
Laten we met Isaac Watts bidden:

0 God, Die droeg ons voorgeslacht 0 God, Die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis, in tegenspoed en kruis,

bewijs ook ons Uw trouw en macht, wees ons een Gids in storm en nacht
wees eeuwig ons tehuis. en eeuwig ons tehuis.

Uddel, januari 2008

Jaarverslag SGP-jongeren 2007 37



Financieel jaarverslag vereniging SGP-jongeren

Hierbij vindt u het rapport betreffende de jaarrekening over het jaar 2007 van 
de vereniging SGP-jongeren, statutair gevestigd te Rotterdam.
Achtereenvolgens zijn in dit rapport de volgende stukken opgenomen.

Toelichting op de jaarcijfers 2007

Balans per 31 december 2007

Staat van baten en lasten 2007

Grondslagen

Specificatie van de balans

Accountantsverklaring

Bijlagen:

o Specificatie van staat van baten en lasten 2007 per commissie 

o Begroting 2008

o Begroting 2008 per commissie
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Toelichtinq op de jaardjfers

Algemeen

Statutaire doebtetting

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 2007 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen:

Daqeliiks Bestuur:
Jan KLoosterman, eerste voorzitter 
Sander Kok, secretaris 
Gerrit FLier, penningmeester
Karel Kok, tweede voorzitter, voorzitter Organisatie Bestuur 
Maaike Verhoeks, voorzitter Politiek Bestuur

Organisatie Bestuur:
Leo Heuvelman, commissie Activiteiten 
Steven Middelkoop, commissie KLIK en In Contact 
Johan van Panhuis, commissie PR 
Gerrit Jansen, commissie Verenigingen

Politiek Bestuur:
Geert Schipaanboord, commissie Binnenlandse Zaken & Duurzame Ontwikkeling en Landbouw 
Geerlof de Jong, commissie Sociaal Economische Zaken 
Wouter van den Berg, commissie Onderwijs 
Gijsbert Bouw, commissie InternationaaL

De drie besturen gezamenlijk vormen het algemeen bestuur.

Uitkomsten 2007

Activiteiten
Het achterliggende jaar heeft zich gekenmerkt door het continueren van het gevoerde beleid. Dit beleid 
kenmerkte zich door bezuinigingen als gevolg van het wegvallen van de subsidie voor de SGP als ook 
voor haar geledingen, waaronder de SGP-jongeren. Tevens kenmerkte het jaar zich door het actief 
benaderen van sponsors, adverteerders en andere inkomstenbronnen. Daardoor zijn de activiteiten die 
begroot waren ook gerealiseerd. Er is minder geld uitgegeven aan publicitaire activiteiten en er zijn 
eveneens minder kleine bijeenkomsten georganiseerd door de commissie Activiteiten. In 2007 is de 
herziening van de huisstijl afgerond, met als gevolg dat we afstand hebben gedaan van 'secties' en deze 
'secties' gaan verder door het leven als 'commissies'. De laatste onderdelen van de herziening van de 
huisstijl bestonden uit het vervangen van standdecor en het vastleggen van de huisstijl in een officieel 
handboek.
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Tevens is 2007 het jaar waarin we de subsidie weer terugkregen na de uitspraak van de Raad van State. 
Als gevoLg hiervan is het ministerie van BinnenLandse Zaken daadwerkeLijk overgegaan tot het 
uitbetaLen van de subsidie over het jaar 2006 en zij heeft eveneens een voorschot voor het jaar 2007 
uitbetaald. Zie inzake deze gevoLgen ook hetgeen opgenomen is onder de kopjes 'subsidievaststelLing 
2006' en 'subsidies 2006 t/m 2008'. Hoewel er nog een andere procedure loopt is dit vooralsnog 
verheugend nieuws. Zodoende kunnen we onze activiteiten weer de inhoud geven die ze verdienen.

Hieronder is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van de baten en Lasten van de SGP- 
jongeren over de jaren 1997 t/m 2007. 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 stabiLiseren. 
De subsidie-inkomsten zuLlen navenant gelijk bLijven, zodat een eventuele extra inkomstenpost 
verworven zal moeten worden middeLs het uitgeven van advertenties, sponsoring, e.d. 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 ML colour, 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 van de huisstijl heeft pLaatsgevonden. Voor het jaar 2007 zijn er 
voor wat betreft de inkomsten en uitgaven geen bijzonderheden te vermelden.

Overzicht van baten en lasten SGP-jongeren van 1997 t/m 2007

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Subsidie Ministerie van Binneni. Zaken 
Bijdrage SGP (subsidie + onttr. reserve) 
Oven'ge inkomsten

Lasten

Stand Reserve

76.866 76.047 86.088 123.849 198.922 218.848
44.405 41.188 65.775 16.568 2.364 3.864
69.050 69.330 65.809 60.491 65.816 64.161

190.321 186.565 217.672 200.908 267.102 286.873

190.321 186.565 217.672 200.908 267.102 286.873

5.578 14.321 9 9.109 51.745 94.316

2003 2004 2005 2006 2007 Begr. 08
Subsidie Ministerie van Binneni. Zaken 
Bijdrage SGP (subsidie + onttr. reserve) 
Overige inkomsten

Lasten

Stand Reserve

223.968 193.585 219.057 -7.688 349.331 176.114
79.568 108.298 32.698 243.561 -140.317 63.975
68.999 71.297 70.595 86.377 106.212 97.975

372.535 373.180 322.350 322.250 315.226 338.064

372.535 373.180 322.350 322.250 315.226 338.064

68.760 19.422 28.989 14.363 30.268 29.782
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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 2007 stonden 4353 leden ingeschreven die mee zouden tellen voor de subsidieregeling. Het 
uiteindelijke aantaL leden dat in 2007 heeft betaald en als basis geldt voor de vaststelling van de 
subsidie bedraagt 4275. Over het jaar 2006 Lag dit aantaL op 4375 (in 2005: 4500 / 2004: 4350).

Tot slot, het aantaL Leden per de peiLdatum voor 2008, 1 januari jl., Ligt met 4176 Lager dan voorgaand 
jaar.

Subsidievaststelling 2006

Bij beschikking van 11 december 2007, nr. 2007-540213, is het subsidie 2006 vastgesteld op 
€ 175.811,—. In de jaarrekening 2006 is in verband met onderstaande kwestie geen bedrag opgenomen. 
DerhaLve is de subsidie als bate in de jaarrekening 2007 opgenomen.

Subsidies 2006 t/m 2008

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 bij 
subsidiebeslissingen ingevolge de Wspp te nemen vanaf de dag van betekening van het vonnis 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 vereniging op 24 oktober 2005 ingediend. Bij brief d.d. 20 december 2005 heeft de minister van 
BinnenLandse Zaken de aanvraag tot subsidie op grond van de uitspraak van de rechtbank afgewezen.
Op 30 november 2006 heeft de rechtbank het tegen deze uitspraak ingestelde beroep ongegrond 
verkLaard. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 december 2007 in hoger 
beroep de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 november 2006 ongegrond verklaart en 
bepaaLd dat de Minister alsnog een besluit op het bezwaar van de SGP zaL nemen met inachtneming van 
de uitspraak.

De SGP heeft de subsidieaanvraag voor het jaar 2007 voor haarzeLf en de met haar gelieerde stichtingen 
en vereniging op 17 oktober 2006 ingediend. Bij brief d.d. 5 februari 2007 heeft de minister van 
BinnenLandse Zaken de aanvraag tot subsidie afgewezen.
ALs gevoLg van de hierboven genoemde uitspraak van de Raad van State is bij brief d.d. 11 december 
2007 een voorschot verstrekt van 80% van € 138.816,—.

De SGP heeft de subsidieaanvraag voor het jaar 2008 voor haarzeLf en de met haar gelieerde stichtingen 
en vereniging op 17 oktober 2007 ingediend.

Begrotingsoverschot
Met het hoofdbestuur van de SGP zijn afspraken gemaakt over de ten opzichte 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
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beschikking van uw bestuur. In 2007 is bet saldo per 31 december 2004 vervaLLen. De stand van deze 
reserve per 31 december 2007 bedraagt € 30.268,-. In verband met de subsidiestop is besloten met 
ingang van 2006 geen toevoegingen meer aan deze voorziening te doen. Deze regeLing is met het 
aLsnog toekennen van de subsidie over de voorgaande jaren vervaLLen, zodat erin 2007 sprake is van 
toevoeging aan deze voorziening.

Begroting 2008
Door de genoemde uitspraak van de Raad van State betreffende de subsidie ziet het jaar 2008 er voor de 
SGP-jongeren gezond uit. We kunnen onze activiteiten die gepLand zijn aLLemaal reaLiseren en er zijn 
ook financieLe middeLen beschikbaar om ons jubiLeum vorm te geven. Dit houdt echter niet in dat we 
qua financien achterover kunnen Leunen. Enerzijds worden de bezuinigingen waar mogeLijk doorgevoerd. 
Anderzijds wiLLen wij extra inkomen blijven generen door meer aandacht te besteden aan advertentie- 
inkomsten, giften, e.d.

Ook het jaar 2007 is weer ten einde. AL met aL mogen we terugzien op een financieeL bewogen jaar, 
waarin de gebruikeLijke activiteiten zijn gereaLiseerd. Voor 2008 is er sprake van een financieeL gezonde 
situatie, waarbij we ons moeten reaLiseren dat er ook dit jaar weer een verantwoording op ons rust om 
verantwoord met ons geLd om te gaan. 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 aLLes en van wie we in aLLes afhankelijk zijn. Hij geve 
ons Zijn onmisbare genade en zegen.

Ede, februari 2008
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JAARREKENING 2007
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SGP-jongeren

BALANS PER 31 DECEMBER 2007
in euro's

31-dec-07 31-dec-06

ACTIVA

Inventaris en automatisering 2.125 2.764

Voorraden 8.500 3.500

Vorderingen
Nog te ontvangen subsidie BinnenLandse Zaken 34.704 0
Rekening-courant SGP 0 8.121
Overige vorderingen en overlopende activa 9.390 6.859

Liquide middelen 13.113 9.365

67.832 30.609

PASSIVA

KapitaaL 8.977 8.977

Voorzieningen
Voorzieningen grootschaLige activiteiten 20.000 0

KortLopende schulden
Rekening-courant SGP 11.426 0
Rekening-courant VLSJ 624 2.319
Overige schulden en overlopende passiva 26.805 19.313

67.832 30.609
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SGP-jongeren
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2007 Totaal

in euro's
Begroting ALV Uitkomst Uitkomst

2007 2007 2006
BATEN

Contributies 35.750 35.205 34.423
Abonnementen 19.000 17.130 17.487
Advertenties 10.000 14.374 5.369
Boeken/brochures/lespakketten/promotiemat. 4.525 788 4.511
Standverhuur 0 130 4.037
Giften / collecten 12.500 27.127 16.287
Sponsoring/NCDO 1.000 11.200 0
Overige opbrengsten 500 258 4.263

TOTAAL BATEN 83.275 106.212 86.377

LASTEN

Personeel
Sa laris 60.000 42.630 60.920
Overige personeelskosten 12.500 6.595 14.354
Pool Kerstenhuis 31.000 34.799 26.877

Totaal Personeel 103.500 84.024 102.151

Huisvesting
Hour 11.000 11.034 7.188
Servicekosten 5.250 3.655 5.317

Totaal Huisvesting 16.250 14.689 12.505

Bureaukosten
Apparatuur 7.000 6.538 6.307
Kantoorbenodigdheden 1.000 921 2.237
Telefoon / porti 9.750 9.043 8.481
Drukwerk / briefpapier 2.500 5.035 2.480

Totaal Bureaukosten 20.250 21.537 19.505

ALgemeen
Bestuurs- en commissiekosten 25.750 29.333 31.740
Administratie 1.000 2.032 2.187
Accountant 2.250 1.909 2.250

Totaal Algetneen 29.000 33.275 36.177
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SGP-jongeren
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2007 (VERVOLG^

in euro's
Begroting ALV Uitkomst

2007 2007
Publiciteit

Bijeenkomsten 19.750 39.829
Druk- en verzendkosten 79.250 90.488
PromotiemateriaaL /-activiteiten 13.750 16.928
Advertentiekosten 7.750 7.807
Startsubsidie/bijdrage SDS 2.500 1.000
Info via De Banier 3.750 3.750

TotaaL PubLiciteit 126.750 159.802

TOTAAL LASTEN 295.750 313.327

SALD0 212.475- 207.115-

Onttrekking uit SGP-reserve 6.500 0
Bijdrage SGP 205.975 142.216-
Bijdrage SGP jongerendagen 0 0
Subsidie Binnenlandse Zaken 0 173.520
Afrekening BZA vorig boekjaar 0 175.811

Resteert 0 0
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Totaal

Uitkomst
2006

34.795
89.717
11.920
10.430

1.300
3.750

151.912

322.250

235.873-

14.626
214.935

14.000
0

7.688-

0



Grondslaqen van waarderinq en resultaatbepalinq

Algemeen

Alaemene waarderinq
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominate waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderinq van activa en vassiva

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een 
lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele 
restwaarde.

De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt: 

Kantoorinrichting/apparatuur 20% tot 33%.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominate waarde, waarbij rekening gehouden wordt met 
noodzaketijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Vermogen

Voorzieninq Jonqerendag

De voorziening Jongerendag is opgenomen ten behoeve van de jongerendag die een keer in de twee 
georganiseerd wordt.

Voorzieninq Jubiteumiaar

De voorziening Jubiteumjaar is een reserve die gevormd is voor de activiteiten rond het 75-jarige 
jubiteum van de SGP-jongeren. Deze activiteiten vinden ptaats in het jaar 2008 en 2009.

Rekeninq-courant SGP

Door het hoofdbestuur van de SGP zijn afspraken gemaakt over de ten opzichte van de goedgekeurde 
begrotingen van de diverse getedingen niet uitgegeven bedragen, waardoor de bijdragen in de 
tekorten tager zijn dan begroot. In de jaarrekening van de SGP worden deze overschotten 
afgezonderd ter nadere besteding door de besturen van de getieerde stichtingen/vereniging. Deze
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bedragen blijven gedurende drie jaar ter beschikking van de diverse besturen. In 2007 is het niet 
gebmikte saldo per 31 december 2004 vervallen. In tegenstelling tot het verleden werd in verband 
met de subsidiestop in 2006 niet gedoteerd. Aangezien de subsidie voor 2007 wel is verleend, vindt 
dotatie in 2007 weer plaats, waarbij er ook voor het boekjaar 2006 is gedoteerd.

Rekeninq-courant VLSJ

Bij de VLSJ zijn de leden van de SGP-jongeren geregistreerd. Ten behoeve van de kasstromen tussen 
de SGP-jongeren en de VLSJ is een rekening-courant gevormd.

Resultaatbevalina

Contributies
De contributies betreffen de gefactureerde contributies aan de leden van de SGP-jongeren en aan de 
bij de SGP-jongeren aangesloten plaatselijke studieverenigingen of afdelingen.

Abonnementen
De abonnementen betreffen de gefactureerde abonnementsgelden voor de leden van de SGP-jongeren 
die 28 jaar en ouder zijn.

Subsidies
Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

Advertentiewerving en sponsoring
Dit betreft de opbrengsten uit hoofde van sponsoring van de activiteiten door middel van een 
eenmalige bijdrage of door middel van advertenties.

Giften
De giften betreffen de in het boekjaar ontvangen giften en overbetalingen.
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SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31-dec-07 31-dec-0 6

ACTIVA

Inventaris en automatisering
Website 2.125 2.021
Standdecor - 743

2.125 2.765

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 
Drukwerk en briefpapier 
Promotiemateriaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Subsidie boekjaar 
Ontvangen voorschot

Nog te ontvangen

Rekening-courant SGP 
Saldo aanvang boekjaar 
Mutaties ten laste van rekening-courant

Bijdrage SGP
Bijdrage SGP uit/naar reserve

Saldo ultimo boekjaar

Overige vorderingen en overlopende activa 
Co ntri duties 
Abonnementen 
Advertenties 
Portidepot 
Diversen

Totaal overige activa

2.500 3.000
3.500 500
2.500 -

8.500 3.500

173.520 39.752
138.816 39.752

34.704 -

- 9.438-
- 226.002-
- 235.440-
- 228.935
- 14.626

- 8.121

2.057 1.163
275 50

5.057 2.659
1.350 885

651 2.102

9.390 6.859
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PASSIVA
31-dec-07 31-dec-06

Voorziening grootschalige activiteiten 
Jongerendag 
Jubileumjaar

Totaal reserve

Rekening-courant SGP 
SaLdo aanvang boekjaar 
Mutaties ten Laste van rekening-courant

Subsidie 2006 en voorschot subsidie 2007 
Bijdrage SGP
Bijdrage SGP uit/naar reserve 

Saldo uLtimo boekjaar

Rekening-courant VLSJ 
Saldo aanvang boekjaar 
Correctie i.v.m. afroming kapitaal 
Af te dragen inzake contributies VLSJ

Betaald aan/voor VLSJ

Saldo ultimo boekjaar

Overige schulden en overlopende passiva 
Loonheffing / sociale Lasten / pensioenpremies 
Vakantietoeslag
Bestuurs- en sectiekosten en bijeenkomsten
Druk- en verzendkosten brochures en periodieken
Accountant
Advertenties
Diversen

Totaal overige passiva

10.000 -

10.000

20.000 -

8.121- -
191.958 -
183.837 -
314.627-
126.311 -

15.905 -

11.426 0

2.319 1.807
1.941- 1.546-
1.596 2.258
1.974 2.519
1.350- 200-

624 2.319

2.703 3.368
1.231 2.603
4.619 3.883

13.479 6.426
1.904 2.250
2.226 174

643 609

26.805 19.313
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Aan: het bestuur van de Vereniging SGP-Jongeren

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007 van de Vereniging SGP-Jongeren te 
Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 
2007 met de toelichting gecontroleerd.

Varantwoordc/i/kheld van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de in artikel 5 
van de Wet subsidiering pofitieke partijen genoemde activiteiten samenhangende baten en lasten, 
alsmede van de voor de subsidievaststelling relcvantc ledenaantallen. Deze verantwoordeiijkheid 
omvat onder meer; het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 
van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden 
redeiijk zijn.

Verantwoordeiijkheid van de accountant
Onze verantwoordeiijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn 
wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor hot 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat reievante 
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van 
de vereniging. Tevens omvat een controle onder meer een evaiuatie van de aanvaardbaarheid van 
de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen 
die het bestuur van de vereniging heeft gemaakt, alsmede een evaiuatie van het algeheie beeld 
van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.
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8 februari 2008 
blad 2/2

Oordcei
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeid van de grootte en de samensteliing 
van het vermogen van de Vereniging SGP-Jongeren per 31 december 2007 en van het resultaat 
over 2007. Ook zijn wij van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeid geeft van de met de 
in artikel 5 van de Wet subsidiering poiitieke partijen genoemde activiteiten samenhangende 
baten en lasten, alsmede van de voor de subsidievaststeliing relevante ledenaantallsn. Deze 
jaarrekening is niet opgemaakt volgens het in artikel 10 van de Wet subsidiering poiitieke partijen 
genoemde kasstelsel.

Tevens zijn wij van mening dat de in de Wet subsidiering poiitieke partijen en de Regeling 
subsidiering poiitieke partijen neergelcgde verplichtingen correct zijn nageleefd.

Doom, 8 februari 2008 
VAN REE ACCOUNTANTS EN 
BELASTINGADV1SEURS BV

drs. A.H.J. Kraaij 
Registeraccountant



SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Totaal

in euro's
Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst

2007 2007 2007 2006

BATEN
Commissie Aigemeen
Commissie In Contact
Commissie Activiteiten
Commissie KLIK
Commissie PR
Commissie Verenigingen
Politiek Bestuur

5.500
66.500

2.000
3.750
1.750
3.000

775

3.350
65.750

1.500
6.750
5.833
4.000

500

5.208
77.297
8.391
6.120
5.376
3.577

243

3.636
62.600
9.123
4.700
1.764
4.137

417
TOTAAL BATEN 83.275 87.683 106.212 86.377

LASTEN
Personeel

Commissie Aigemeen 103.500 75.000 83.497 102.151
Huisvesting

Commissie Aigemeen 16.250 16.300 14.689 12.505
Bureaukosten

Commissie Aigemeen 20.250 20.500 21.537 19.506
Algemene kosten

Commissie Aigemeen 19.000 23.784 26.802 24.704
Commissie In Contact 1.000 1.500 1.589 1.336
Commissie Activiteiten 2.000 1.500 1.835 1.772
Commissie KLIK 1.000 1.000 0 459
Commissie PR 3.500 2.000 1.845 5.265
Commissie Verenigingen 2.250 2.000 2.164 2.003
Poiitiek Bestuur 1.000 1.000 873 1.059

Totaal Algemene kosten 29.750 32.784 35.109 36.598

Uitvoeringskosten
Commissie Aigemeen 1.000 11.500 12.884 211
Commissie In Contact 48.000 52.250 58.767 41.215
Commissie Activiteiten 17.250 23.250 27.073 40.782
Commissie KLIK 28.250 30.250 31.088 37.582
Commissie PR 14.500 17.665 18.461 17.669
Commissie Verenigingen 7.250 9.200 6.486 5.193
Poiitiek Bestuur 9.750 7.537 3.737 8.837

Totaal Uitvoeringskosten 126.000 151.652 158.495 151.490

TOTAAL LASTEN 295.750 296.236 313.327 322.250
SALDO -212.475 -208.553 -207.115 -235.873
Bijdrage SGP 205.975 20.975 -142.216 214.935
Bijdrage SGP jongerendagen 0 0 0 14.000
Onttrekking uit SGP-reserve 6.500 8.582 0 14.626
Subsidie Binneniandse Zaken 0 178.996 173.520 0
Afrekening BZA vorig boekjaar 0 0 175.811 -7.688

Resteert 0 0 0 0
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Algemeen

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2007 2007 2007 2006

BATEN
Vijfjesleden (€ 1,5- p.p overige VLSJ) 2.000 1.750 3.677 2.013
Giften / collecten 3.000 1.500 1.273 1.623
Rente / overige baten 500 100 258 0

TOTAAL BATEN 5.500 3.350 5,208 3.636

LASTEN
Personeel

Solaris 60.000 39.500 42.630 60.920
Overige personeelkosten 12.500 8.000 6.068 14.354
Pool Kerstenhuis 31.000 27.500 34.799 26.877

Totaal Personeel 103.500 75.000 83.497 102.151

Huisvesting
Hour 11.000 11.300 11.034 7.188
Servicekosten 5.250 5.000 3.655 5.317

Totaal Huisvesting 16.250 16.300 14.689 12.505

Bureaukosten
Apparatuur 7.000 6.000 6.538 6.307
Kantoorbenodigdheden 1.000 2.000 921 2.237
Frankeermachine 3.000 2.500 3.059 2.513
Portikn. (antw.nr., aanmaningen, brieve 5.000 4.750 4.403 4.258
Telefoonkosten 1.750 1.750 1.581 1.710
Drukwerk 2.500 3.500 5.035 2.480

Totaal Bureaukosten 20.250 20.500 21.537 19.506

Algemeen
Bestuurs- en commissiekosten 15.000 19.000 21.027 20.267
Advertentiekosten 750 1.784 1.834 0
Administrate 1.000 1.000 2.032 2.187
Accountant 2.250 2.000 1.909 2.250

Totaal Algemeen 19.000 23.784 26.802 24.704

Uitvoeringskosten
Debattrainingen 0 0 2.091 0
Bijeenkomsten 1.000 11.500 10.792 211

Totaal Uitvoeringskosten 1.000 11.500 12.884 211

TOTAAL LASTEN 160.000 147.084 159.409 159.077

SALDO -154.500 -143.734 -154.202 -155.441
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Commissie In Contact

in euro's

Begroting ALV 
2007

2e begroting 
2007

Uitkomst
2007

Uitkomst
2006

BATEN

Abonn. In Contact (€ 12,5 p.p) 19.000 17.000 17.130 17.487
Contr. In Contact (begr. € 7,5 p.p.) 30.000 27.750 27.951 27.863
Advertenties 10.000 9.000 14.374 5.369
Sponsoring 0 0 3.200 0
Giften / collecten 7.500 12.000 14.643 11.882

TOTAAL BATEN 66.500 65.750 77.297 62.600

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en commissiekosten 1.000 1.500 1.589 1.336

Totaal Algemeen 1.000 1.500 1.589 1.336

Uitvoeringskosten
Drukkosten 36.000 37.000 37.939 30.108
Fotokosten 1.000 3.250 3.206 651
Verzendkosten 11.000 11.000 9.991 10.456

1.000
IC-special Aids
Drukkosten 0 0 4.109 0
Opmaakkosten 0 0 1.565 0
Verzendkosten 0 0 1.957 0

Totaal Uitvoeringskosten 48.000 52.250 58.767 41.215

TOTAAL LASTEN 49.000 53.750 60.357 42.551

SALOP 17.500 12.000 16.941 20.049
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Commissie Activiteiten

in euro's

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst 
2007 2007 2007 2006

BATEN

Partijbijdrage Jongerendag
Standverhuur
Bijdrage NCDO Aidscongres
Giften / collecten

0
0
0

2.000

0
0
0

1.500

0
130

8.000
261

16.500
4.037

0
2.586

TOTAAL BATEN 2.000 1.500 8.391 23.123

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en commissiekosten 2.000 1.500 1.835 1.772

Totaal Algemeen 2.000 1.500 1.835 1.772

Uitvoeringskosten
Advertentiekosten:
Aankondiging Jongerenavonden 3.000 2.000 138 1.782
(begr. 4 avonden)
Jongerendag 0 0 0 7.524
2-daagscongres 1.750 1.750 4.568
Organisatie jongerendag 2006:
Totale kosten (2007 = reservering) 0 0 0 23.750
Kosten uitnodigingen (ind. posters) 0 0 0 1.578
Verzendkosten uitnodigingen 0 0 0 1.947
Overige kosten i.v.m. organisatie 0 0 0 1.924
Voorziening (negatief = vrijval) 0 10.000 10.000 -10.000
Overig:
Organisatie jongerenbijeenkomsten 6.000 4.000 4.488 6.002
Portikosten jongerenbijeenkomsten 5.000 4.000 5.528 6.276
Organisatie 2-daagscongres 1.500 1.500 2.351 0

Totaal Uitvoeringskosten 17.250 23.250 27.073 40.782

TOTAAL LASTEN 19.250 24.750 28.908 42.555

SALDO -17.250 -23.250 -20.517 -19.432
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Commissie KLIK

in euro's

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2007 2007 2007 2006

BATEN

Contributieopbrengsten (€ 5,- p.p) 750 0 0 610
Inkomsten lespakketten 2.000 750 251 4.090
Sponsoring 1.000 500 0 0
Giften / coLLecten 0 5.500 5.868 0

TOTAAL BATEN 3.750 6.750 6.120 4.700

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en commlssiekosten 1.000 1.000 0 459

Totaal Algemeen 1.000 1.000 0 459

Uitvoeringskosten
4x reouliere uitaave KLIK:
Opmaakkosten 5.000 5.500 5.597 6.326
Drukkosten 12.500 15.000 14.983 15.828
Verzendkosten 8.500 7.250 7.638 7.426
Overige kosten 500 2.500 2.370 620

Kosten lesbriefcommissie:
Lespakket (cd-rom) kn. afb. voorraad 0 0 500 1.250

Uitaave lesbrief:
Opmaakkosten Lesbrief 250 0 0 1.817
Drukkosten lesbrief + folder 1.500 0 0 4.133
Advertentiekosten 0 0 0 0
Druk- en verzendkosten 0 0 0 180

Totaal Uitvoeringskosten 28.250 30.250 31.088 37.582

TOTAAL LASTEN 29.250 31.250 31.088 38,041

SALDO -25.500 -24.500 -24.968 -33.341
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten oer commissie

in euro's

Begroting ALV 
2007

2e begroting 
2007

Uitkomst
2007

Commissie PR

Uitkomst
2006

BATEN

Verkoop promotiemateriaal 1.750 750 293 1.764
Giften / collecten 0 5.083 5.083 0

TOTAAL BATEN 1.750 5.833 5.376 1.764

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en commissiekosten 3.500 2.000 1.845 5.265

TotaaL Algetneen 3.500 2.000 1.845 5.265

Uitvoeringskosten
Advertentiekosten:
Wegwijs
Overige advertentiekosten 1.000 1.000 1.006 982

Organisatie Wegwijs:
Kosten stand/SVV 5.500 7.624 7.624 0
Promotiemateriaal 0 1.014 564 0
Overige kosten 0 527 527 0
Reservering Wegwijs 0 0 0 0

Promotievideo 0 0 0 0
Drukkosten folders 0 0 0 0
Overige aanschaf promotiemateriaal 5.000 4.000 3A77 4.048
Kosten campagne 0 0 0 2.456
Herziening PR (extern bureau) 0 0 1.862 6.721
Kosten website 3.000 3.500 3.401 3.463

Totaal Uitvoeringskosten 14.500 17.665 18.461 17.669

TOTAAL LASTEN 18.000 19.665 20.306 22.935

SALDO -16.250 -13.832 -14.930 -21.171
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Commissie Veremgingen

in euro's

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2007 2007 2007 2006

BATEN

Contributies verenigingen 3.000 4.000 3.577 4.137

TOTAAL BATEN 3.000 4.000 3.577 4.137

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en commissiekosten 2.250 2.000 2.164 2.003

Totaal Algemeen 2.250 2.000 2.164 2.003

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (witte vlekken) 2.750 4.700 3.717 1.909
Kosten tweejaarlijkse excursie 750 750 875 0
Druk- en verzendkst (nieuwsbrief + 
syllabus kadercurus)

250 0 0 0

Startsubsidie 1.000 1.000 1.000 500
Kosten kadercursus 0 0 0 1.485
Bijeenkomsten met besturen sv/pkv 250 250 0
Bijdrage aan debatverenigingen 1.500 1.000 0 800
PR door verenigingen 500 500 261 500
Folder verenigingen 0 750 633 0
Premie voor ledenwerving sv 16-28 j. 250 250 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 7.250 9.200 6.486 5.193

TOTAAL LASTEN 9.500 11.200 8.650 7.197

SALDO -6.500 -7.200 -5.072 -3.060
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SGP-jongeren
Jaarrekenina: baten en lasten per commissie Polltiek Bestuur (alle commissies)

in euro's

Begroting ALV 2e begroting Uitkomst Uitkomst
2007 2007 2007 2006

BATEN

Schetsen 775 500 243 417

TOTAAL BATEN 775 500 243 417

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en commissiekosten 1.000 1.000 873 1.059

Totaal Algemeen 1.000 1.000 873 1.059

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten 500 500 0 0
Schetsen (2x) 2.750 2.750 0 1.593
Advertentiekosten 750 750 0 0
Trainingen 0 0 0 0
PoLitiek program 0 0 0 1.133
Summerschool 2.000 -213 -13 2.361
Info via De Banier 3.750 3.750 3.750 3.750
Discussieavond intern (3x) 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 9.750 7.537 3.737 8.837

TOTAAL LASTEN 10.750 8.537 4.610 9.896

SALDO -9.975 -8.037 -4.367 -9.478
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SGP-jongeren
Bearotina 2008

in euro's

BATEN
Commissie Algemeen 
Commissie In Contact 
Commissie Activiteiten 
Commissie KLIK 
Commissie PR 
Commissie Verenigingen 
Politiek Bestuur

TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeel
Commissie Algemeen

Huisvesting
Commissie Algemeen

Bureaukosten
Commissie Algemeen

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 
Commissie In Contact 
Commissie Activiteiten 
Commissie KLIK 
Commissie PR 
Commissie Verenigingen 
Politiek Bestuur 

Totaal Algemene kosten

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen 
Commissie In Contact 
Commissie Activiteiten 
Commissie KLIK 
Commissie PR 
Commissie Verenigingen 
Politiek Bestuur

Totaal Uitvoeringskosten

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst 
2008 31-dec-07 t/m 30-06-07 2007 2006

4.350 3.350 1.283 5.500 3.636
66.875 65.750 30.405 66.500 62.600

7.500 1.500 40 2.000 9.123
7.750 6.750 4.952 3.750 4.700
7.500 5.833 5.393 1.750 1.764
3.750 4.000 0 3.000 4.137

250 500 151 775 417

97.975 87.683 42.223 83.275 86.377

104.000 75.000 34.313 103.500 102.151

14.000 16.300 6.200 16.250 12.505

18.050 20.500 13.394 20.250 19.506

25.000 23.784 12.517 19.000 24.704
1.500 1.500 1.097 1.000 1.336
1.500 1.500 375 2.000 1.772
1.000 1.000 0 1.000 459
2.000 2.000 292 3.500 5.265
2.000 2.000 812 2.250 2.003
1.000 1.000 568 1.000 1.059

34.000 32.784 15.661 29.750 36.598

14.400 11.500 2.091 1.000 211
51.000 52.250 17.452 48.000 41.215
37.600 23.250 3.163 17.250 40.783
30.500 30.250 13.814 28.250 37.582
17.500 17.665 3.999 14.500 17.670
8.250 9.200 5.329 7.250 5.193
9.250 7.537 1.662 9.750 8.837

168.500 151.652 47.509 126.000 151.490
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SGP-jongeren
Bearotina 2008 (vervola)

in euro's
Begroting

2008
Prognose
31-dec-0 7

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Uitkomst
2006

Kosten tlv reserve SGP
Onttrekking uit SGP-reserve -486 -8.582 0 -6.500 -14.626

Totaal tlv reserve SGP -486 -8.582 0 -6.500 -14.626

TOTAAL LASTEN 338.064 287.654 117.077 289.250 307.624

SALDO -240.089 -199.971 -74.854 -205.975 -221.247

Bijdrage SGP jongerendag 63.475 49.475 0 0 14.000
Bijdrage SGP 0 0 103.000 205.975 214.935
Subsidie Binnenlandse zaken 176.114 178.996 0 0 0
Bijdrage SGP Lonen 500 -28.500 0 0 0
Afrekening BZA vorig boekj. 0 0 0 0 -7.688

Resteert 0 0 28.146 0 0
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SGP-jongeren
Bearotina 2008

in euro's

Begroting
2008

Prognose
31-dec-07

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Algemeen

Uitkomst
2006

BATEN
Vijfjesleden 1.750 1.750 0 2.000 2.013
Giften / collecten 2.500 1.500 1.283 3.000 1.623
Rente / overige baten 100 100 0 500 0

TOTAAL BATEN 4.350 3.350 1.283 5.500 3.636

LASTEN
Personeel

Sa laris 60.000 39.500 17.241 60.000 60.920
Overige personeelkosten 12.500 8.000 3.673 12.500 14.354
Pool Kerstenhuis 31.500 27.500 13.400 31.000 26.877

Totaal Personeel 104.000 75.000 34.313 103.500 102.151

Huisvesting
Hour 11.300 11.300 3.600 11.000 7.188
Servicekosten 2.700 5.000 2.600 5.250 5.317

Totaal Huisvesting 14.000 16.300 6.200 16.250 12.505

Bureaukosten
Apparatuur 5.000 6.000 2.800 7.000 6.307
Kantoorbenodigdheden 2.250 2.000 675 1.000 2.237
Frankeermachine 2.500 2.500 1.303 3.000 2.513
Portikosten 3.800 4.750 4.566 5.000 4.258
Telefoonkosten 1.750 1.750 1.325 1.750 1.710
Drukwerk en overig 2.750 3.500 2.725 2.500 2.480

Totaal Bureaukosten 18.050 20.500 13.394 20.250 19.506

Algemeen
Bestuurs- en comm.kosten 20.000 19.000 8.997 15.000 20.267
Advertentiekosten 1.000 1.784 1.784 750 0
Administratie 2.000 1.000 611 1.000 2.187
Accountant 2.000 2.000 1.125 2.250 2.250

Totaal Algemeen 25.000 23.784 12.517 19.000 24.704

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten 23.900 11.500 2.091 1.000 211
Vrijval voorziening -9.500 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 14.400 11.500 2.091 1.000 211

TOTAAL LASTEN 175.450 147.084 68.515 160.000 159.077

SALDO -171.100 -143.734 -67.233 -154.500 -155.441
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SGP-jongeren
Bearotina 2008 Commissie In Contact

Begroting
2008

Prognose
31-dec-0 7

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Uitkomst
2006

BATEN
Abonn. IC (€ 12,50 p.p.) 16.000 17.000 9.000 19.000 17.487
Contr. IC (begr. € 7,50 p.p) 28.875 27.750 15.000 30.000 27.863
Advertenties 10.000 9.000 934 10.000 5.369
Giften/collecten 12.000 12.000 5.470 7.500 11.882

TOTAAL BATEN 66.875 65.750 30.405 66.500 62.600

LASTEN
Algemeen

Bestuurs- en comm.kosten 1.500 1.500 1.097 1.000 1.336
Totaal Algemeen 1.500 1.500 1.097 1.000 1.336

Uitvoeringskosten
Drukkosten (4x IC) 37.000 37.000 10.522 36.000 30.108
Fotokosten 2.000 3.250 1.588 1.000 651
Verzendkosten 11.000 11.000 5.342 11.000 10.456
Overige kosten 1.000 1.000 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 51.000 52.250 17.452 48.000 41.215

TOTAAL LASTEN 52,500 53.750 18.548 49.000 42.551

SALDO 14.375 12.000 11.856 17.500 20.049

Opmerkinaen nav de bearotina 2008:

Contributies en abonnementen

Toelichtinq abonnementen IC
Totaal aantal abonnees 
Abonnementsprijs 
Opbrengsten abonnementen IC 
Oninbaar (aantal)
Opbrengst

Toelichtinq contributies IC:
Totaal aantal bet. Leden IC (circa) 
Contributieprijs
Totale contributieopbrengst IC 
Oninbaar (aantal)
Opbrengst

Begroting Werkelijk
2008 2007

1.450 1.467
12,50 12,50

18.125 18.338
170 107

16.000 17.000

4.250 4.050
7,50 7,50

31.875 30.375
400 350

28.875 27.750

In bovenstaande berekening wordt geen rekening gehouden met de vijfjesleden. De contributieopbrengst van 
deze leden is opgenomen onder Algemeen.
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SGP-jongeren
Bearotina 2008 Commissie Activiteiten

in euro's

Begroting
2008

Prognose
31-dec-07

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Uitkomst
2006

BATEN

Partijbijdrage Jongerendag 14.000 0 0 0 16.500
Standverhuur Jongerendag 4.000 0 0 0 4.037
Giften / collecten 3.500 1.500 40 2.000 2.586

TOTAAL BATEN 21.500 1.500 40 2.000 23.123

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en comm.kosten 1.500 1.500 31b 2.000 1.772

Totaal ALgemeen 1.500 1.500 31b 2.000 1.772

Uitvoeringskosten 
Advertentiekosten: 
Aankondiging avonden 2.000 2.000 0 3.000 1.782
(begr. 4 avonden) 
Jongerendag 4.000 0 0 0 7.524
2-daagscongres 1.500 1.750 0 1.750 0

Organisatie Jongerendag:
Totale kosten 22.500 0 0 0 23.750
Kosten uitnodigingen 1.600 0 0 0 1.578
Verzendenkosten 2.000 0 0 0 1.947
Overige kosten 1.500 0 0 0 1.924
Vrijval voorziening -10.000 10.000 0 0 -10.000

Organisatie bijeenkomsten 6.000 4.000 769 6.000 6.002
Portikosten bijeenkomsten 5.000 4.000 2.394 5.000 6.276
Organisatie 2-daagscongres 1.500 1.500 0 1.500 0

Totaal Uitvoeringskosten 37.600 23.250 3.163 17.250 40.783

TOTAAL LASTEN 39.100 24.750 3.539 19.250 42.555

SALDO -17.600 -23.250 -3.498 -17.250 -19.432
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SGP-jongeren
Bearotina 2008 Commissie KLIK

in euro's

Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst
2008 31-dec-07 t/m 30-06-07 2007 2006

BATEN

Contributieopbrengsten 0 0 0 750 610
Inkomsten lespakketen 1.250 750 255 2.000 4.090
Sponsoring 500 500 0 1.000 0
Giften/collecten 6.000 5.500 4.697 0 0

TOTAAL BATEN 7.750 6.750 4.952 3.750 4.700

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en comm.kosten 1.000 1.000 0 1.000 459

Totaal ALgemeen 1.000 1.000 0 1.000 459

Uitvoeringskosten
4x reauliere uitqave KLIK:
Opmaakkosten 5.000 5.500 1.797 5.000 6.326
Drukkosten 15.000 15.000 7.883 12.500 15.828
Verzendkosten 7.250 7.250 3.598 8.500 7.426
Overige (m.n. fotokosten) 1.500 2.500 536 500 620

Kosten lesbriefcommissie:
Lespakket = afb. voorraad 0 0 0 0 1.250

Lesbrief:
Opmaak lesbrief 250 0 0 250 1.817
Drukkosten boekje 1.500 0 0 1.500 4.133
Advertentiekosten 0 0 0 0 0
Overige kosten 0 0 0 0 180

Totaal uitvoeringskosten 30.500 30.250 13.814 28.250 37.582

TOTAAL LASTEN 31.500 31.250 13.814 29.250 38.041

SALDO -23.750 -24.500 -8.862 -25.500 -33.341
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SGP-jongeren
Bearotina 2008

in euro's

Begroting
2008

Prognose
31-dec-07

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Commissie PR

Uitkomst
2006

BATEN

Verkoop promotiemateriaal 1.500 750 311 1.750 1.764
Giften/coLlecten 6.000 5.083 5.083 0 0

TOTAAL BATEN 7.500 5.833 5.393 1.750 1.764

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en comm.kosten 2.000 2.000 292 3.500 5.265

Totaal Algemeen 2.000 2.000 292 3.500 5.265

Uitvoeringskosten
Advertentiekosten:
Wegwijs 0 0 0 0 0
Overige advertentiekosten 1.000 1.000 911 1.000 982

Organisatie Wegwijs:
Kosten stand / SVV 7.500 7.624 290 5.500 0
Promotiemateriaal 1.000 1.014 1.014 0 0
Onkostenvergoedingen 500 527 527 0 0
Reservering Wegwijs 0 0 0 0 0

Drukkosten folders 0 0 0 0 0
Overige prom.materiaal 4.000 4.000 703 5.000 4.048
Kosten campagne 0 0 0 0 2.456
Herziening PR (extern) 0 0 0 0 6.721
Kosten website 3.500 3.500 555 3.000 3.463

Totaal Uitvoeringskosten 17.500 17.665 3.999 14.500 17.670

TOTAAL LASTEN 19,500 19.665 4.291 18.000 22.935

SALDO -12.000 -13.832 1.102 -16.250 -21.171
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SGP-jongeren
Beqrotinq 2008 Commissie Vereniglngen

in euro's

Begroting
2008

Prognose
31-dec-05

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Uitkomst
2006

BATEN

Contributies verenigingen 3.750 4.000 0 3.000 4.137

TOTAAL BATEN 3.750 4.000 0 3.000 4.137

LASTEN

Algemeen
Bestuurs- en comm.kosten 2.000 2.000 812 2.250 2.003

Totaal Algemeen 2.000 2.000 812 2.250 2.003

Uitvoeringskosten
Bijeenk. witte vlekken 4.500 4.700 3.407 2.750 1.909
Kosten excursie 0 750 0 750 0
Druk- en verzendkosten 250 0 0 250 0
Startsubsidie 1.000 1.000 500 1.000 500
Kosten kadercursus 0 0 0 0 1.485
Bijeenkomsten besturen 250 250 0 250 0
Bijdrage aan debatver. 750 1.000 755 1.500 800
PR door Verenigingen 500 500 34 500 500
Folder SV 750 750 633 0 0
Premie voor ledenwerving 250 250 0 250 0
Overige kosten 0 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 8.250 9.200 5.329 7.250 5.193

TOTAAL LASTEN 10.250 11.200 6.141 9.500 7.197

SALDO -6.500 -7.200 -6.141 -6.500 -3.060
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SGP-jongeren
Bearotina 2008 Politiek Bestuur

in euro's

Begroting
2008

Prognose
31-dec-07

Werkelijk 
t/m 30-06-07

Begroting
2007

Uitkomst
2006

BATEN

Schetsen 250 500 151 775 417

TOTAAL BATEN 250 500 151 775 417

LASTEN

ALgemeen
Bestuurs- en comm.kosten 1.000 1.000 568 1.000 1.059

Totaal ALgemeen 1.000 1.000 568 1.000 1.059

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten 500 500 0 500 0
Druk- en pres, schetsen 1.750 2.750 0 2.750 1.593
Advertentie- en PR kosten 750 750 0 750 0
Politiek program 0 0 0 0 1.133
Zomerschool 2.500 -213 -213 2.000 2.361
Info via De Banier 3.750 3.750 1.875 3.750 3.750

Totaal uitvoeringskosten 9.250 7.537 1.662 9.750 8.837

TOTAAL LASTEN 10.250 8.537 2,230 10.750 9.896

SALDO -10.000 -8.037 -2.079 -9.975 -9.478
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BIJLAGE 1:

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten voor:

1. Jonqerendaq 2008;

Commissie Activiteiten

Advertentiekosten:
Jongerendag 4.000

Orqanisatie Jonqerendaq 2008;
Kosten WFCC, bussen, e.d. 17.500
Publiciteitsko sten 5.000
Kosten uitnodigingen 1.600
Verzendkosten uitnodigingen 2.000
Overige kosten ivm organisatie 1.500

Totale begrote kosten voor de jongerendag 2008 31.600

Partijbijdrage SGP 14.000
Standverhuur 4.000

Resultaat Jongerendag 13.600

Jubileumiaar

Concerttour 19.800
Scriptiewedstrijd 5.750
Jubileumboek 4.450

Totaal kosten jubileum 30.000

Totaal kosten circa € 30.000,-. Door vanaf 2007 jaarlijks een last te nemen van € 10.000,- 
kan het per jaar gelijkmatig verdeeld worden.
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