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Agenda jaarvergadering 

Datum:  Zaterdag 10 mei 2014
Plaats:  Van Lodenstein College, Utrechtseweg 228, 3818 ET Amersfoort 
Aanvang: 10:00

Agenda:
1. Opening door de voorzitter, Jan Willem Kranendonk
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2013
5. Jaarverslag secretaris 2013
6. Financiële zaken
 a. Goedkeuring financieel jaarverslag 2013
 b. Begroting 2014
 c. Verslag financiële controlecommissie 2013
 d. Benoeming financiële controlecommissie 2014
7. Bespreking rapport commissie Ledenstructuur
8. Bespreking en stemming bestuursreactie op rapport Ledenstructuur
9. Bespreking en stemming beleidsnota 2014-2018
10. Voorstelronde te verkiezen bestuursleden
11. Benoeming leden stembureau
12. Bestuursverkiezing (wordt nagezonden)
13. Uitslag bestuursverkiezing
14. Afscheid vertrekkende bestuursleden
15. Speech voorzitter
16 Rondvraag*
17. Sluiting

* Graag vernemen wij de vragen voor de rondvraag voor 2 mei 2014 via secretaris@sgpj.nl.
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Notulen jaarvergadering 2013

Notulen vergadering: Jaarvergadering 
Vergadering te:  Hoornbeek College te Rotterdam
Datum vergadering: 23 maart 2013
Datum notulen:  25 maart 2013
Notulist:  HvZ

Aanwezig:  Dagelijks bestuur
    Jacques Rozendaal  JR Voorzitter 
    Wouter van den Berg  WvdB Voorzitter PB
    Tineke Morren   TM Voorzitter OB
    Corry-Anne Everse  CE Secretaris
    Jan Mark ten Hove  JMtH Beleidsadviseur 
    Gertjan van den Berg  GJvdB Penningmeester
  
    Politiek bestuur
    Harm Jan Polinder  HJP Binnenland
    Martin de Jong   MdJ Onderwijs
    Maarten den Dekker  MdD SEZ
    Wilco K odde   WK Internationaal
      
    Organisatie bestuur
    Maarten Molenaar  MM KLIK
    Lambert Horst   LH Verenigingen
    Albert van Elp   AvE Activiteiten
   
    Peter den Boef   PdB  Hoofdbestuur SGP
    Huiberdien van Zandwijk HvZ notulist

 Afgevaardigden: 
    Barneveld   LdV Lennard de Vos
        HK Hans Knapen
    Apeldoorn   IM Ivanne Mekelenkamp
        AS Albertine Schut  
    R’dam/Capelle/Krimpen  WK Wilco Kodde
    Gouda    EvV Evert van Vliet
        JJvZ Jaap-Jan van Zwieten
    Walcheren   JdV Job de Visser
        PM Pieter Meijers
    Flakkee    GS Geert Struijk
        MiV Marco in ’t Veld
    Sprang-Capelle   MvdS Marius van der Schans
        JvdS Johan van der Schans
    Staphorst   RM Roelof Mulder
        AD Albert Dunnink
    Noord-Oost Friesland  GV Gerrit Visser
        PR Pieter Reitsma
    Tholen    AQ Arjan Quist
        EQ Emmelie Quist
    Veenendaal   BvdT Bart van der Tang
        TJvE Teus Jan van Ekeren
  
 Afwezig:  Reimerswaal, Urk, Nunspeet, Schouwen-Duiveland
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1. Opening
JR heet iedereen hartelijk welkom. Vrijdagavond heeft er een voorjaarscongres over generatiesolidariteit 
plaatsgevonden, vandaag is de jaarvergadering. JR feliciteert JMtH met de geboorte van zijn zoon Matthieu. PdB is 
namens het hoofdbestuur aanwezig. Verder zijn er de nodige afgevaardigden van verenigingen en overige vrijwilligers 
en belangstellenden. 

JR opent de vergadering met het zingen van Psalm 116:1, 3, waarna hij Psalm 25 leest. Vervolgens gaat hij voor in 
gebed. JR staat stil bij de rol van het vleesgeworden Woord en de wonderlijke werking van de Geest. Psalm 25 is een 
gebed van de zachtmoedigen: de zonden worden bekend en beleden tegenover Gods genade. Het is ook een oproep 
om Gods leiding. We mogen Zijn Woord biddend gebruiken, Hij zal de woorden in de mond leggen.

2. Vaststellen agenda
• Geen opmerkingen.
• De afgevaardigden hebben de presentielijst getekend.  
• Alleen de afgevaardigden van de lokale verengingen hebben stem- en spreekrecht. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er zijn 2 vragen voor de rondvraag van vereniging Walcheren binnengekomen over kandidaatstelling en coaching 

van het bestuur.
• De accountantsverklaring zat niet in het jaarverslag, maar is per e-mail rondgestuurd.
• De volgende verenigingen zijn afwezig met kennisgeving: Reimerswaal, Nunspeet, Urk, Schouwen-Duiveland, 

Harderwijk-Ermelo-Putten, Barendrecht. Tevens zijn LvB en GV als bestuursleden afwezig.

4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 30 maart 2012
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden derhalve ongewijzigd vastgesteld.

5. Jaarverslag secretaris 2012
CE geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Het is een bijzonder jaar geweest, er hebben veel wisselingen in 
het bestuur en de commissies plaatsgevonden. De problematiek is op een goede manier afgesloten op beleidsavond 
in december. De nieuwe bestuursleden zijn enthousiast om door te gaan / te beginnen.
• LdV (B’veld) vraagt wat de status is m.b.t. Verenigingen en wat er het komende jaar gaat gebeuren. Hij vindt 

dat dit traject al erg lang loopt. CE deelt mee dat dit een topprio is. Het bestuur is ermee bezig geweest, maar 
het is zeer lastige materie, reden waarom het bestuur nog geen definitieve conclusie heeft kunnen nemen. Het 
nieuwe bestuur zal met een voorstel komen, hopelijk kunnen er het komende jaar meer slagen gemaakt worden. 
Er loopt al jaren een werkgroep. In deze werkgroep heeft CE inmiddels een aantal vergaderingen achter de rug. 
Nieuwe leden voor deze werkgroep zijn hartelijk welkom. JR wijst er nog op dat er waarschijnlijk een statutaire 
wijziging moet plaatsvinden die door het hoofdbestuur goedgekeurd moet worden. Tevens is het van belang dat 
2/3e van Verenigingen achter het nieuw te vormen plan zal staan. Er zijn inmiddels een aantal scenario’s op 
papier gezet, er is een enquête gehouden onder Verenigingen Toen het kabinet viel, is besloten zich volledig te 
richten op de campagne, reden waarom het plan i.v.m. Verenigingen is blijven liggen. 

• TJvE (V’daal) vraagt welke scenario’s op tafel liggen, zodat Verenigingen mee kunnen denken. CE geeft aan dit 
niet te kunnen benoemen. Er ligt nu geen plan vanuit het bestuur. We moeten met elkaar in het komende jaar 
tot een plan komen.

• LdV heeft verder een vraag over de ledenaantallen en wil graag weten waar de in- en uitstroom zit. CE geeft aan 
dat dit vooral in de doorstroom van Klikkers naar IC zit. Deze doorstroom was eerst niet geregeld. Inmiddels is 
dit omgezet en stromen Klikkers automatisch door (daar tekenen ze ook voor), tenzij ze zelf hun lidmaatschap 
opzeggen. Zodra Klikkers 15 jaar worden, krijgen ze een brief. Bij ledenwerving wordt dit ook aangegeven. Er 
is nu nog een groep die wel automatisch afscheid neemt. Als je 28 jaar bent, kun je donateur worden. Wellicht 
dat geregeld kan worden dat IC’ers automatisch donateur worden, alhoewel er ook een bovengrens moet zijn, we 
zijn tenslotte een jongerenpartij. Tevens wordt opgemerkt dat we er meer moeite voor moeten doen om jongeren 
lid te laten worden. Jongeren zijn veel kritischer dan in het verleden. Dit is een reden om ledenwerving als 
een grote prioriteit te behandelen. De instroom ligt dit jaar gelukkig boven de uitstroom zodat door intensieve 
ledenwerving tijdens de campagne een stijgende lijn is ingezet.

• JdV (Walcheren) vraagt hoe rendabel het is om veel Klikleden te werven. We kunnen ons beter op IC-leden 
richten om het gat in de begroting te dichten. CE geeft aan dat voor 15-jarige Klikleden ook 1 jaar subsidie 
wordt gegeven. JR wijst erop dat een belangrijke kernvraag voor het nieuwe bestuur is voor wie we bestaan. Het 
is relevant om 11-15-jarigen bij de christelijke boodschap te betrekken. Het gaat niet alleen om het financiële 
plaatje. JdV geeft aan dat er een berekening moet komen waar de balans gelegd moet worden. 

• EvV (Gouda) vraagt waarom het ledenaantal apart gepresenteerd wordt. Dit komt omdat leden van Verenigingen 
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• niet in aanmerking komen voor een subsidie. Ook dit punt wordt meegenomen in het te ontwerpen plan m.b.t. 
Verenigingen 

• BvdT (V’daal) stelt voor om Klik niet meer uit te geven (het kost geld, je krijgt er “niets” voor terug) en de prijs 
voor IC te verlagen, zodat je meer winst kunt verwerven. CE geeft aan dat dit een optie is, maar belangrijker is 
om leden te binden voor de toekomst.

• JdV geeft als optie aan het IC-abonnement naar € 1,-- per jaar te verlagen. Je ontvangt wel subsidie. Alhoewel 
minimaal € 5,-- gevraagd moet worden, zal deze optie worden meegenomen.

• JR dankt PdB voor zijn actieve bijdrage en constructieve medewerking het afgelopen jaar.

6. Financiële zaken
 a. Goedkeuring financieel jaarverslag 2012

• GJvdB geeft m.b.t. het resultaat aan dat er een terugbetaling reserve van het hoofdbestuur is ontvangen 
(€ 57.000,--) Zonder het vrijkomen van deze reserve zou er een verlies zijn van ruim € 25.000,--. Deze 
reserve is eenmalig, reden waarom de volgende jaren gestreefd moet worden naar een positief resultaat.

• Het verlies van de personeelskosten is hoger uitgevallen door het een heel jaar in dienst hebben van 
de beleidsmedewerker (blz. 34). Ook de kosten voor de Jongerendag en de bestuurskosten zijn hoger 
uitgevallen.

• Er zijn verder geen vragen over de financiën.
 b. Begroting 2013

De begroting (blz. 59) is niet helemaal sluitend. Er is een klein verlies. Dit komt door bezuinigingen die nog 
niet zijn doorgevoerd. In 2013 zal de begroting op 0 of positief uitkomen. Er zijn verder geen vragen over 
de begroting.

 c. Verslag financiële controlecommissie 2012
Er zijn 3 personen gevraagd de kascontrole uit te voeren: J. Nuijt, H. ten Harmsel en C. Kok. Zij hebben 
kennisgenomen van het financiële verslag 2012. CE bedankt hen voor het verrichte werk.

 d. Benoeming financiële controlecommissie 2012
Jan Nuijt heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. Verder zijn Arjan Quist en Teus Jan van Ekeren bereid 
gevonden de kascontrole uit te voeren. 

7. Voorstelronde te verkiezen bestuursleden
• CE geeft aan dat in het jaarverslag is aangegeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden in de bestuursstructuur. 

Er zijn nieuwe functies vastgesteld waarvoor nieuwe kandidaten zijn gevonden. MdJ en TM zijn al benoemd tot 
respectievelijk politiek voorzitter en bestuurslid Leden en Relaties. In het bestuur is gevraagd wie er door wil 
gaan als bestuurslid. Het was niet voor alle bestuursleden mogelijk om te blijven, terwijl er wel de wil was om 
verder te gaan. Er is daarom een selectiecommissie in het leven geroepen die gesprekken heeft gevoerd om 
zo de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. CE is aftredend en herkiesbaar. Zij heeft de plaats van Sander 
Kok tussentijds ingenomen. Hij zou dit jaar aftredend zijn, reden waarom CE nu aftredend is.  Ze geeft aan 
veel energie te hebben om met het nieuwe bestuur een aantal veranderingen in gang te zetten. Als formeel 
tegenkandidaat is HvZ bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen. Er volgt nu een korte voorstelronde.

• HJP is verkiesbaar als vicevoorzitter. Hij is blij dat hij officieel verkiesbaar is. Hij heeft tijdens de laatste 
campagnetijd als campagneleider de organisatie breed leren kennen. Zijn 2 prio’s zijn: visie/missie en de 
beleidsnota 2014-2018. Van belang vindt hij om samen de grondslag vast te stellen. Verbinding met cie’s, 
zowel nationaal als lokaal. Het is zijn doel om binnenkort bij Verenigingen terug te komen om samen een nieuw 
model te ontwerpen waar we allemaal achter kunnen staan. Belangrijk is om met het met elkaar te doen: elkaar 
versterken, vertrouwen en het beste voor elkaar zoeken. 

• GJvdB is sinds oktober interim-penningmeester; hij vervangt sindsdien GV die door ziekte haar werk heeft moeten 
neerleggen. Hij is 27 jaar, woont in Hoevelaken is werkzaam als relatiebeheerder op een accountantskantoor. 
Hij is zich bewust van de financiële situatie en wil proberen om de komende 3 jaar van de SGP-j een solide 
jongerenpartij te maken. 

• MdD is verkiesbaar tot politiek secretaris. Hij is 4-dejaars student bedrijfseconomie en aan het afstuderen.  
Hij woont in ‘s-Gravenpolder. Hij zal samen met MdJ WvdB opvolgen. Hij geeft tevens aan dat hij weloverwogen 
zo snel zijn cie verlaat. Hij zal zijn cie de komende maanden nog ondersteunen. Hopelijk kan er binnenkort een 
goede vervanger gevonden worden. Zijn ambitie is vooral om veel inhoudelijk bezig te zijn de komende tijd. Hij 
vindt het belangrijk om met mensen in het land over de inhoud te spreken. Tevens wil hij in contact treden met 
andere PJO’s om zo mogelijk met hen op inhoudelijk vlak samen te werken. Eventuele belangstellenden voor de 
functie voorzitter SEZ worden hartelijk uitgenodigd te solliciteren. 

• WD is verkiesbaar als bestuurslid Organisatie. Hij is 20 jaar en werkzaam bij Stichting Woord&Daad als 
bedrijfsnetwerker. Hij is 3,5 jaar bij SGP-j actief als cielid Verenigingen, heeft zich bezig gehouden met 
sponsoring en de Jongerendag. Hij zal zich in de komende tijd bezig gaan houden met de structuur van 
Verenigingen, samenwerking met verenigingen en integreren van bestaande twee commissie in een. Het is de 
bedoeling om tijdens lokale regioavonden met elkaar in gesprek te gaan en ook MBO-jongeren te betrekken bij 
de SGP-j. Deze doelgroep is tot nog toe te veel blijven liggen.
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• MH is gekandideerd tot cielid Communicatie. Hij is 22 jaar, studeert arbeids-, staats- en bestuursrecht, is 
tot dit moment IC-lid, maar zal daarmee stoppen als hij verkozen wordt. Hij wil geen woorden, maar daden. 
De communicatie is door allerlei omstandigheden in het slop geraakt, reden waarom hij met oude en nieuwe 
cieleden er iets moois van wil maken, bv. door ludieke acties. Dit geeft een positieve stimulans. Je bereikt een 
breder publiek. Ook wil hij de website uitbreiden

8. Benoeming leden stembureau
JR geeft aan dat alle aanwezigen die geen stemrecht hebben, alvast koffie kunnen gaan drinken. JJvZ en JdV worden 
benoemd voor het stembureau. 

9. Bestuursverkiezing 

10. Uitslag bestuursverkiezing
• Na de pauze wordt de uitslag bekend gemaakt. Vooraf deelt JR mee dat na de maidenspeech een informeel forum 

met de zaak gehouden zal worden. 
• HJP: 20 stemmen, 1 blanco
• CE: 17 voor, 2 blanco

HvZ:    21 voor
GJvdB: 21 voor
MdD:    16 voor, 2 tegen, 3 blanco
MdJ:    20 voor, 2 blanco
WD:     20 voor, 1 tegen
MH:     21 voor.

11. Afscheid vertrekkende bestuursleden
• JR bedankt eerst GV die helaas niet aanwezig kan zijn. Ze is herstellende, maar zag het niet zitten om te komen. 

Ze heeft 3 jaar lang haar werk als penningmeester zeer minutieus verricht.
• LvB is ook niet aanwezig, gaat wel door als hoofdredacteur van IC, maar is niet langer bestuurslid.
• MM zal wel actief blijven binnen cie Klik, maar is geen bestuurslid meer.
• KvV, WvdB, AvE, LH en MM nemen ook afscheid van het bestuur.
• JMtH bedankt KvV. Hij is 12 jaar actief geweest. KvV geeft aan dat het werk voor de SGP-j een verlengstuk was 

van zijn vrije tijd. Het was intensief, hij heeft veel mensen zien komen en gaan. 
• TM dankt AvE die 3 jaar actief is geweest, veel activiteiten en congressen heeft georganiseerd en dat altijd 

perfect tot in de details deed. Hij had oog voor de vrijwilligers. Zijn missie was om jongeren vorming mee te 
geven, dingen over te dragen. AvE dankt voor het cadeau. Het was soms moeilijk om te moeten kiezen tussen 
de SGP-j en zijn gezin, maar hij vond het desalniettemin een mooie periode. Hij zou graag willen doorgaan als 
het gaat om de uitdagingen die er liggen. 

• CE dankt LH voor zijn verrichte werk en geeft hem de Christenreis van Bunyan als handleiding mee. LH zal 
binnen cie Verenigingen verder gaan. LH dankt voor het cadeau en de vele mooie momenten vanaf 2008 binnen 
Verenigingen.

• MdJ dankt MM. Hij was altijd dienend en nooit te beroerd om iets te doen. Hij denkt ook altijd na over hoe hij 
mensen moet bereiken met zijn aansprekend blad. MdJ wenst hem succes met zijn hoofdredacteurschap. MM 
wenst het nieuwe bestuur veel succes in de uitdagingen die er liggen. Verder wijst hij erop dat Klik ontzettend 
belangrijk is. Er zitten veel nieuwe IC-leden in. Tot slot leest hij het gedicht “Het goede voorbeeld” van  
Hieronymus van Alphen voor.

• JR dankt WvdB. Hij is al lange tijd actief voor SGP-j. Ze hebben altijd veel en intensief samengewerkt, hij zorgde 
voor evenwicht in het bestuur. JR dankt hem voor zijn enorme inzet. WvdB deelt mee dat hij sinds 2007 actief is 
voor SGP-j. Toen hij begon, werd er ook net een nieuwe bestuursstructuur doorgevoerd. Het was een drukke tijd, 
maar ook een mooie en waardevolle tijd. Hij geeft als tip voor de Jongerendag het thema Europa mee. Verder 
vraagt hij het bestuur jongeren klaar te stomen om zo later verantwoordelijke posities in de maatschappij in te 
kunnen nemen. Vaardigheden bijbrengen is van belang. Samenwerken met de fractie is noodzakelijk, maar vooral 
het blijven bij de Kernideeën. We moeten een creatieve stem geven aan ons unieke geluid. 

12. Afscheidswoord Jacques 
• JR dankt het hoofdbestuur voor de goede samenwerking. Ook al waren ze het niet altijd met elkaar eens, er was 

wel wederzijdse waardering. In het verschil in generatie ligt de kracht om elkaar aan te vullen, te versterken.
• Hij dankt ook de TK-fractie voor de goede relatie. De constructieve houding heeft veel vruchten afgeworpen. 

De SGP-j is een unieke club, veel energie van jonge mensen die een orthodox geluid in de samenleving willen 
laten horen. 
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• Op sommige punten is JR niet tevreden, vooral als het gaat over de ledendaling. Het is een uitdaging om veel 
meer te bewijzen wat je voor de individuele jongere kunt betekenen: jonge mensen kiezen heel bewust voor deze 
boodschap die ze willen uitdragen. Dit is een ontwikkeling die kracht in zich heeft. Verder had hij graag meer op 
het punt van duurzaamheid ingegaan. We moeten ons bezig houden met de toekomst van de aarde/bronnen die 
snel worden uitgeput. Ook de verhouding t.o.v. ontwikkelingslanden: het is een enorme verantwoordelijkheid in 
politiek. De overheid moet dit thema oppakken, m.n. vanuit  samenleving, er is kennis tekort. Ook de toekomst 
landelijk/lokaal had hij graag verder uitgewerkt. JR geeft het advies om alle individuele leden stemrecht te 
geven op vergaderingen, zodat een ieder direct invloed kan uitoefenen op bestuurswisseling, maar ook op de 
politieke inhoud. Dit versterkt het politiek bewustzijn onder jongeren. 

• JR wenst het nieuwe bestuur alle goeds. Er vindt een enorme verjonging plaats. Dit heeft bepaalde risico’s, o.a. 
onervarenheid. Maar aan de andere kant: jong bewust ergens voor kiezen, is uniek. Hij spreekt zijn waardering 
daarvoor uit. Tenslotte geeft hij een spreuk van Luther mee: bid alsof alles afhangt van de zegen van God, werk 
alsof alles afhangt van je eigen inzet.

• Hierna nemen de nieuwe bestuursleden plaats op het podium, waarna JR de Bijbel en de hamer aan JWK 
overdraagt. Hij vraagt hem veel de Bijbel te openen, vooral op locaties waar het Woord gewoonlijk niet opengaat. 
Dit Woord is de leidraad en grond van het SGP-handelen.

13. Maidenspeech nieuwe voorzitter
• JWK begint met 2 vragen, nl. wat hebben bretels met het voorzitterschap van de SPG-j te maken en wat hebben 

bretels met de geschiedenis van David en Goliath te maken? Hij verwoordt dit in 2 woorden: verandering 
en stabiliteit. Het bestuur verandert ingrijpend, hij bedankt de vertrekkenden hartelijk voor hun inzet. Hij 
hoopt dat de SGP-j verder zal groeien tot een mooie en sterke organisatie. Hij dankt in het bijzonder JR en 
WvdB, de kennis en scherpte gaan we missen. JWK vindt het oprecht een eer om JR te mogen opvolgen. 
Een nieuwe generatie treedt aan: slechts 2 bestuursleden zijn ouder dan 22, het jongste SGP-bestuur heeft 
net plaatsgenomen, het is bijna een generatiewisseling te noemen. Nieuwe bestuurders zorgen voor nieuwe 
inzichten, maar er is een stabiele basis, het fundament de Bijbel. Hij verwijst naar 1 Tim. 4:12, woord en 
wandel in afhankelijkheid van God. We moeten nadenken over christelijke politiek in de samenleving. Religie 
mag niet achter de voordeur verdwijnen, een neutrale overheid bestaat niet, iedereen wordt gevoed door zijn 
levensbeschouwing, iedereen legt een bepaald waardenstelsel aan zijn handelen ten grondslag. Dit zie je terug 
in de manier van wetten maken. Christelijke politiek verliest steeds meer en sneller aan invloed. We zijn wellicht 
een druppel op een gloeiende plaat, maar iedere druppel geldt. We moeten blijvend nadenken waarom we lid 
zijn, waarom we staan achter christelijke politiek, waarom de SGP die Bijbelse boodschap uitdraagt. Hij roept op 
om ons kwetsbaar op te stellen. We moeten niet een te grote broek aantrekken, die kan alleen maar afzakken.

• De vergelijking met David en Goliath is vooral psychologisch. David moet de strijd aangaan, maar past de 
uitrusting niet. Hij gaat in het harnas waarin hij zich veilig voelt. Het strijdperk van het maatschappelijk debat 
en de interne discussie moeten we niet aangaan met een harnas wat we niet passen. Luisteren naar ouderen, 
jongeren betrekken bij gemeenteraadswerk, in de schaduw van ouderen rijpen om daar later vruchten van te 
plukken, is belangrijk. Bescheidenheid past ons, niet op voorhand een claim leggen op onze interpretatie. 
Iedere jongere moet de ruimte gegeven worden om eigen conclusies te trekken. Doel: de eer van God. De 
scherpe randjes gaan er dan wel vanaf. We moeten putten uit Bijbelse bronnen in het debatten niet aansluiten 
bij algemeenheden. 

• Ook vindt hij het van belang om het land in te gaan, met mensen te praten, ook buiten onze partij, om begrip 
te kweken. We hebben tenslotte een goede boodschap die muurvast staat. We moeten openheid tonen en een 
zoutend zout zijn. Communicatie is van groot belang; we kunnen alleen de boodschap op een goede manier 
uitdragen als de organisatie vlekkeloos verloopt, de vrijwilligers betrokken zijn, het bestuur slagvaardig is en er 
een gezonde financiële situatie is. Achter de schermen gebeurt ongelofelijk veel werk. Veel mensen geven een 
deel van hun vrije tijd aan de SGP-j, dit wordt ontzettend gewaardeerd. JWK hoopt dat het nieuwe bestuur zal 
zorgen voor snelle besluitvorming. Hij heeft er veel vertrouwen in en vraagt een ieder niet te schromen om zo 
nodig verbeterpunten aan te reiken. De financiële situatie is een blijvend punt van aandacht, hij zal zich ervoor 
inzetten dat de SGPJ financieel gezond is. Ledenwerving is en blijft belangrijk. Iedereen is daarbij nodig. 

• JWK wijst kort terug naar de 2 gestelde vragen. Wees open als de broek om het lijf gaat slobberen, en als dat 
zo is, geef dan bretels. Hij hoopt op een succesvolle en gezegende periode.

Forum
• JR stelt vervolgens wat vragen aan JWK. JWK studeert rechten en hoopt in de toekomst een baan in de 

advocatuur te vinden. Hij komt uit Nunspeet. 
• Maurits Bakker feliciteert JWK met zijn maidenspeech en wil een ervaring met hem delen. Hij is ook 21 en voelt 

zich nog ontzettend jong. Hij vraagt wat de diepste intenties van JWK zijn dat hij deze functie wil bekleden. 
JWK geeft aan dat de SGP-j een mooie bandbreedte heeft van 11-28 jaar en hij mooi in het midden zit. Hij 
heeft hart voor SGP-j. Hij wil graag met veel mensen in gesprek gaan, er valt veel te leren. Hij wil niet dat zijn 
persoonlijke situatie het SGP-j-werk zal gaan belemmeren. Het hoofdbestuur heeft zijn leeftijd meegewogen. 
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• JWK heeft een handschoen uitgestoken over duurzaamheid, maar dit is niet in zijn maidenspeech terugkomen. 
Gevraagd wordt hoe hij daar verder mee wil gaan. JWK geeft aan dat duurzaamheid niet perse duur hoeft te zijn, 
we moeten zo duurzaam mogelijk uit de crisis komen. Hij is blij met cie DOL.

14. Rondvraag
• CE geeft aan dat er 2 vragen van afd. Walcheren binnengekomen zijn. De eerste is waarom er voor enkelvoudige 

kandidaatstelling gekozen is en waarom alleen voor mensen die aftreden en herkiesbaar zijn een tegenkandidaat 
is gesteld. CE heeft reeds in een e-mail uitleg gegeven. In de statuten staat dat zo mogelijk voor enkelvoudige 
kandidaatstelling gekozen kan worden. Dit is niet verplicht, maar wel de jarenlange praktijk. In de huidige 
structuur moet verantwoording aan Verenigingen worden afgelegd. Hopelijk gaat dit in de toekomst veranderen. 
Niet voor alle vacatures zijn meerdere geschikte kandidaten. Er zal gekeken worden of dit kan veranderen.

• Het nieuwe bestuur is onervaren, reden waarom afd. Walcheren vraagt een klankbordgroep/coaching in te 
stellen, mogelijk in de vorm van oud-voorzitters. CE dankt voor het meedenken. Er wordt nagedacht over 
coaching en leiderschapstraining, ook het hoofdbestuur denkt hierin mee.

• JdV geeft aan dat enkelvoudige stemming een soort machtsmiddel is, waardoor je poppetjes naar voren kunt 
schuiven die je in het bestuur wilt hebben. Hij pleit daarom voor een soort Raad van Commissarissen voor 
continuïteit, behoud van kennis en ervaring en het inperken van vriendjespolitiek, maar ook om besluiten te 
nemen en goed te keuren. In deze RvC kunnen dan oud-bestuursleden, afgevaardigden van het hoofdbestuur en 
wellicht enkele wijze heren uit de refowereld plaatsnemen. Er valt nu 20 jaar bestuurservaring weg. 

• HJP geeft aan dat het algemeen bestuur nu mandaat krijgt. Het bestuur is kleiner gemaakt, zodat effectiever 
gehandeld kan worden. Degenen die aangenomen zijn, hebben een sollicitatieprocedure binnen het bestuur 
moeten doorlopen. Er is geen geschuif geweest. Lokale verenigingen staan op afstand van de landelijke 
vereniging. Interne mensen hebben zicht op het functioneren van elkaar, anders moeten verenigingen iemand 
kiezen die ze niet kennen. Voor een tegenkandidaat kan dat beschadigend zijn, vooral als je al de functie 
vervult. Als leden individueel stemrecht krijgen, kun je dit probleem meer ondervangen.

15. Sluiting
• De conciërge wordt bedankt, waarna we van het Wilhelmus vers 1 en 15 zingen. 
• Vervolgens bedankt PdB JR voor zijn inzet en gaat hij voor in gebed.
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Wegwijsbeurs 2013 Jaques Rozendaal draagt de voorzittershamer 
over aan  Jan-Willem Kranendonk

Voorjaarscongres 2013, met onder andere
staatssecretaris Jette Klijnsma

Uitreiking Oranje Bovenprijs aan Arendo Joustra, 
hoofdredacteur van weekblad Elsevier

SGP-jongeren voert actie tegen euthanasie Presentatie van Kernideeën 2.0
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Voorwoord          
“Any simplistic Christian response to politics—the claim that we shouldn’t be involved in politics, or that we should 
“take back our country for Jesus”—is inadequate. In each society, time, and place, the form of political involvement 
has to be worked out differently, with the utmost faithfulness to the Scripture, but also the greatest sensitivity to 
culture, time, and place.”
Tim Keller

De work out van politieke betrokkenheid is hét thema waar SGP-jongeren om draait. Tijdens de brainstormsessies 
en ALV over onze visie voor 2014-2018 kwam dat duidelijk naar boven. De vertaling van onze beginselen naar 
samenleving, tijd en plaats is onze dagelijkse job. Daar vinden we zelfs ons bestaansrecht in: “SGPJ bestaat 
voor jongeren en voor de samenleving. Daarbij wil SGPJ […] proactief de Bijbelse waarden en normen uitdragen 
in politiek en maatschappij”, zo staat in onze visie. Voorwaarden voor succes zijn volgens Tim Keller enerzijds 
uiterste trouw aan de Bijbel en anderzijds sensitiviteit voor onze cultuur en tijdgeest. Dat is echter moeilijker 
dan het lijkt. Wat betreft uiterste trouw aan de Bijbel kunnen we vragen stellen als Gaan we wel eerlijk om met 
ons rentmeesterschap? Zorgen we wel voldoende voor de armen en vluchtelingen? Dit zijn vragen die ons als 
eerste als christen raken, daarna volgt een politieke vertaalslag waarin concrete keuzes moeten worden gemaakt. 
Ook sensitiviteit met onze cultuur en tijdgeest is geen makkelijke opgave. Vanuit onze ivoren refozuil kunnen we 
gemakkelijk roepen dat het slecht gaat met Nederland. Maar weten we wel hoe het slecht gaat, welke problemen er 
echt zijn en waar onze medeburgers zich echt mee bezig houden? Onze visie omzetten in politieke activiteit vergt 
dus nog wel wat werk en aanpassingsvermogen. We hopen dit te hebben gedaan in onze beleidsnota, waarin we in 
concrete stappen aanduiden hoe we onze visie proberen te verwezenlijken. Dat vormt de opmars naar vier nieuwe 
jaren christelijke jongerenpolitiek, die we vol goede moed ingaan, in gebed om Gods zegen. 

Bestuur
Algemeen

Op de jaarvergadering die gehouden werd op vrijdag 23 maart 2013 in Rotterdam werden tot nieuwe 
bestuursleden gekozen: Harm Jan Polinder (vicevoorzitter), Gertjan van den Berg (penningmeester), Maarten 
den Dekker (politiek secretaris), Martin Holleman (bestuurslid Communicatie) en Wilhelm Doeleman (bestuurslid 
Organisatie). Het aftredende bestuurslid Corry-Anne Everse (secretaris) werd herkozen. Binnen het bestuur 
heeft Tineke Morren (voorzitter Organisatie) de vacature vervuld van bestuurslid Leden & Relaties en is Martin 
de Jong (commissievoorzitter Onderwijs) geswitcht naar de functie van politiek voorzitter. We namen afscheid 
van de bestuursleden Jacques Rozendaal (voorzitter), Gerrianne Verheij (penningmeester), Korstiaan van Vliet 
(commissievoorzitter Communicatie), Wouter van der Berg (voorzitter Politiek), Albert van Elp (commissievoorzitter 
Organisatie), Lambert Horst (commissievoorzitter Verenigingen) en Maarten Molenaar (commissievoorzitter KLIK).
Het bestuur vergaderde voor de jaarvergadering van 2013 op 7 januari, 4 februari en 12 maart.

Het bestuur vergaderde in nieuwe samenstelling op 6 april, 22 april, 21 mei, 17 juni, 12 september, 2 oktober, 30 
oktober, 26 november en 16 december.

Voorzitter – Jan Willem Kranendonk
Het jaar 2013 was voor SGP-jongeren een jaar vol veranderingen. Eén daarvan was het vertrek van haar voorzitter, 
Jacques Rozendaal, die naar vier jaar het stokje overdroeg aan ondergetekende. De eerste maanden van het jaar 
hebben in het teken gestaan van de transitie naar een nieuwe bestuursstructuur, een goede overdracht en het 
opstellen van een manifest over de toekomst van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het pensioenstelsel, dat 
gepresenteerd is aan staatssecretaris Klijnsma op het voorjaarscongres. Dat was eveneens het moment waarop de 
daadwerkelijke bestuurswissel plaatsvond. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank aan Jacques voor zijn inzet in 
de afgelopen jaren voor SGP-jongeren!

Met een groot aantal nieuwe bestuursleden en een nieuwe organisatiestructuur is het logisch dat de eerste maanden 
worden gebruikt voor het inwerken. Dankzij de ervaring van de leden die al langer in het bestuur zaten en de energie 
van de nieuwe bestuursleden lukte dat in een betrekkelijk korte periode. Voor persoonlijke ontwikkeling heb ik 
trainingen gevolgd bij Debat.nl en de Wijffels Masterclass Besturen.

Het aantal optredens was minder groot dan in het jaar 2012. Dit is een natuurlijk verschijnsel, omdat een nieuwe 
voorzitter doorgaans wat minder bekend is en een inwerkperiode heeft. Ik heb debatten geleid in Amersfoort en 
Doornspijk en gesproken op onder andere bijeenkomsten van het Christelijk Sociaal Jongeren Congres en het Andries 
Radio Symposium. 
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Verder was ik veelvuldig aanwezig in de media, mede vanwege de positie van de SGP in Den Haag en onze acties. 
Eens in de zes weken was ik bij BNR Nieuwsradio om te participeren in het Jonge Denkerspanel, een programma 
van een half uur waar drie jongeren hun visie geven op actuele zaken, schilde ik meermaals een appeltje bij het 
programma Dit is de Dag (Radio1), was ik een uur lang aanwezig in Nu al wakker (Radio 1) en reageerde ik op 
politieke ontwikkelingen in verschillende andere radioprogramma’s, evenals in geschreven media. Interviews waren 
er onder andere met Nu.nl, Refoweb, De Stentor, Groot Nieuws Radio, Dit is de Dag, Omroep Gelderland en het 
Reformatorisch Dagblad (meermaals). Verder schreef ik mee aan verschillende opinieartikelen, zoals een artikel over 
het conservatisme (samen met de voorzitter van PerspectieF, gepubliceerd in Trouw) en een artikel over euthanasie 
(samen met het bestuurslid communicatie en de beleidsadviseur, gepubliceerd op The Post Online). Op de website 
sgpj.nl heb ik meerdere keren een artikel geschreven naar aanleiding van belangrijke verwikkelingen in Den Haag.

Het opinieartikel over euthanasie stond in het kader van onze actie tegen het voorstel van Uit Vrije Wil om iedereen 
de mogelijkheid te geven euthanasie te plegen, ongeacht de omstandigheden waarin deze persoon verkeert. In 
Apeldoorn hebben verschillende vrijwilligers zakjes met snoeppillen uitgedeeld om mensen te laten zien hoe 
makkelijk euthanasie zal worden. Dit leidde tot veel positieve gesprekken, waarbij bleek dat mensen vaak niet de 
consequenties van dit soort voorstellen zien. Dat is goed om te weten bij toekomstige acties. Mooi was ook dat de 
focusgroep van de SGP zeer positief reageerde op onze actie en aangaf dat die erg zichtbaar was geweest.

De meest spraakmakende actie van SGP-jongeren werd gevoerd tegen Second Love. Hoewel we bij de Reclame Code 
Commissie helaas niet in gelijk werden gesteld, hebben we veel steunbetuigingen gekregen van mensen die niet tot 
onze achterban behoren, maar de actie wel steunen. Dit was mooi om te zien. Ik heb hieromtrent een aantal media-
optredens gedaan, onder meer bij het RTL Journaal, het Telegraaf-journaal en KRO Tijd voor Twee, alsmede reacties 
gegeven voor geschreven media. Deze actie mag als zeer geslaagd worden beschouwd, gelet op de positieve reacties.

Verder heeft SGP-jongeren afgelopen jaar de Oranje Bovenprijs uitgereikt aan Arendo Joustra, hoofdredacteur van 
Elsevier omdat hij opkomt voor onder andere Israël en de gewetensbezwaarde trouwambtenaar. Ook waren er een 
aantal informele contacten met andere politieke jongerenorganisaties, die in 2014 als het goed is tot resultaat 
zullen leiden. 

Intern is er het afgelopen jaar veel werk verzet. Het afgelopen jaar heeft het bestuur intensief gewerkt aan het 
creëren van zoveel mogelijk rust binnen de organisatie. Binnen het bestuur is de samenwerking wat dat betreft erg 
goed. Ook de samenwerking met de vicevoorzitter, een functie die sinds maart 2013 bestaat, verloopt uitstekend. 
Doordat die een aantal taken van de voorzitter heeft overgenomen, is het voorzitterschap ook beter behapbaar 
geworden. 

Er werd een nieuwe versie van Kernideeën opgesteld. Op 31 december bevond deze zich in de afrondingsfase. Het 
was goed om een avond met vrijwilligers over dit document te spreken. Naar aanleiding van hun opmerkingen is ook 
een stevig aantal dingen gewijzigd. Verder is er hard gewerkt aan projecten die in 2014 moeten worden uitgevoerd: 
het beleidsplan en de jongerendag. Ook zijn verschillende bestuursleden druk bezig om een nieuw campagneplan te 
schrijven voor een toekomstige Tweede Kamercampagne. 

In 2014 wacht dan ook genoeg werk. Ik hoop daarbij ook op jullie steun! Bovenal zie ik met dankbaarheid terug op 
het jaar 2013, waarin God kracht gaf om SGP-jongeren voor te zitten, en is het ook mijn wens dat we allen Gods 
zegen mogen ervaren in 2014, voor SGP-jongeren én in ons persoonlijk leven. 

Vicevoorzitter - Harm Jan Polinder
Het jaar 2013 is ten einde gekomen. Het passeren van de jaargrens is altijd een bijzonder moment. Het is een 
moment om terug te kijken op het jaar wat achter ons ligt. Er is veel reden om dankbaar te zijn. Als SGP-jongeren 
konden we in het afgelopen jaar ons inhoudelijke verhaal goed voor het voetlicht brengen. Achter en voor de 
schermen is er veel werk verzet. Als vicevoorzitter heb ik het afgelopen jaar met plezier leiding gegeven aan de 
interne organisatie. Vaak heb ik mij verwonderd over de vele uren vrije tijd die onze vrijwilligers investeren in SGP-
jongeren. Het is dan ook terecht om in dit jaarverslag al onze -plaatselijke en landelijke- vrijwilligers te bedanken 
voor alle tijd en energie die in SGP-jongeren is opgegaan. Dankzij jullie inzet hebben we afgelopen jaar veel werk 
kunnen verzetten.

De jaarvergadering van 2013 ligt nog vers in mijn geheugen. Het bestuur werd grotendeels vernieuwd. Ook de 
bestuursleden die niet vertrokken kregen bijna allemaal een nieuwe functie. Het bestuur is samen met vrijwilligers 
voortvarend aan de slag gegaan. Naast al het bestaande commissiewerk van SGP-jongeren lag er een aantal grote 
uitdagingen. Veel van die uitdagingen hebben we kunnen oppakken. Het voert te ver om hier alles te benoemen 
wat er het afgelopen jaar aan werk verzet is, maar enkele voorbeelden zou ik wel graag willen noemen. Allereerst 
hebben we het afgelopen jaar een nieuwe visie opgesteld. Het traject om tot een nieuwe visie te komen werd 
geleid door Peter Schalk (RMU). Deze visie is de basis voor een volgend onderwerp waar we de nodige energie in 
gestoken hebben: de beleidsnota. Middels verschillende bijeenkomsten met vrijwilligers en het bestuur is een zo 
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breed mogelijk draagvlak gecreëerd.  Daarnaast hebben we samen met onze verenigingen een externe commissie in 
het zadel geholpen die onze ledenstructuur tegen het licht houdt. 

Het laatste dat ik zou willen noemen is de ontwikkeling van een campagneplan. Tijdens de laatstgehouden Tweede 
Kamerverkiezingen heeft SGP-jongeren een grote bijdrage geleverd in de campagne. Graag willen we deze rol 
opnieuw oppakken als er verkiezingen in aantocht zijn. We werken nu aan een compleet draaiboek waarmee we 
direct de campagne starten als een kabinet valt (of de rit heeft uitgezeten). Genoemde onderwerpen hebben de 
nodige energie gevergd, maar zijn voor de korte en lange termijn richtinggevend voor de organisatie. 

In de periode dat SGP-jongeren geen beleidsadviseur had, hebben de voorzitter en vicevoorzitter een aanzienlijk 
deel van die taken op zich genomen. In de desbetreffende maanden heeft dat heel wat werk opgeleverd. Voor de 
organisatie was het erg fijn dat Frank van Putten na betrekkelijk korte tijd kon worden aangesteld als opvolger van 
Jan Mark ten Hove.

We zien er naar uit om de komende jaren verder te werken aan een duurzame organisatie en een helder christelijk 
politiek geluid. Christelijke politiek heeft toekomst. Maar we hoeven het niet van onze inzet te verwachten. Want: 
‘de Heere regeert’. Dat is het perspectief, ook in 2014. 

Secretaris – Corry-Anne Everse
In het jaar 2013 heb ik als secretaris de jaarlijks terugkerende verschijnselen als jaarverslag, jaarvergadering en 
bestuurswisselingen opgesteld c.q. begeleid. Zeker in het kader van de bestuurswisselingen was het spannend hoe 
het jaar 2013 eruit zou gaan zien. Een bijna geheel vernieuwd bestuur trad op de laatste jaarvergadering aan. In 
2013 is wel gebleken dat er een jong, capabel en enthousiast bestuur aan het hoofd van onze organisatie staat.
Verder zijn er in het jaar 2013 vele mails, brieven en aanvragen van mijn hand de deur uitgegaan. Daarnaast heb 
ik SGP-jongeren vertegenwoordigd op bruiloften, PJO-borrels, masterclasses en plaatselijke verenigingsactiviteiten. 
Intern heb ik mijn bijdrage geleverd aan het opstellen van een visie en het in het zadel helpen van de commissie die 
kritisch de ledenstructuur tegen het licht zal houden. Ook de statuten en het huishoudelijk reglement hadden mijn 
aandacht. De juridische situatie zal met de feitelijke situatie in overeenstemming moeten worden gebracht. Om me 
persoonlijk te ontwikkelen in het besturen heb ik samen met Jan Willem de Wijffels Masterclass Besturen gevolgd. 

Ook al komt er in mei 2014 na twee jaar een einde aan mijn bestuurslidmaatschap, in deze tijd heb ik veel geleerd 
en hoop ik veel te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van SGP-jongeren. Erg veel dank voor het bieden van 
deze mogelijkheid! 

Politiek voorzitter – Martin de Jong
Het jaar 2013 was in  politiek opzicht een relatief rustig jaar. Geen verkiezingen, geen kabinetsval en een weer iets 
aantrekkende economie. Tegelijkertijd was 2013 voor de SGP, en daarmee ook voor SGP-jongeren een bewogen jaar. 
Er was geen akkoord waaraan de SGP niet deelnam, wat de partij voor nieuwe dilemma’s plaatste.

 Politiek platform
Organisatorisch is er het afgelopen jaar binnen de politieke kant van SGP-jongeren het één en ander veranderd. Door 
de inkrimping van het algemeen bestuur is besloten dat commissievoorzitters niet meer automatisch bestuurslid 
zijn. Daarom is ook de naam van het Politiek Bestuur veranderd in Politiek Platform. Tegelijkertijd is er een nieuwe 
bestuursfunctie gecreëerd, die van politiek secretaris, die wordt vervuld door de persoon van Maarten den Dekker. 
Het in goede banen leiden van de commissies ligt in eerste instantie in zijn handen.

 Kernideeën
Doordat de directe aansturing van de commissies bij Maarten ligt, heb ik het afgelopen jaar veel tijd kunnen steken 
in diverse projecten. Het belangrijkste project was het samen met de voorzitter en beleidsadviseur(s) schrijven 
van een nieuwe Kernideeën: een belangrijk document gericht op de komende jaren, wat hopelijk veel gelezen zal 
worden. De inhoudelijke discussies die we binnen SGP-jongeren gevoerd hebben over de koers voor de komende 
jaren, waren hierbij een mooie bijvangst. 
Daarnaast heb ik afgelopen jaar meegeholpen om namens SGP-jongeren bij de Reclame Code Commissie een klacht 
in te dienen tegen een reclame van de website Second Love. Helaas is de klacht afgewezen, maar het heeft ons 
veel positieve publiciteit opgeleverd. Het was ook bemoedigend om te horen hoeveel mensen huwelijkstrouw hoog 
achten, ook wanneer ze niet christelijk zijn. Tot slot, maar niet onbelangrijk: het afgelopen jaar heeft het Politiek 
Platform de ABC-standpunten herzien, zodat alle standpunten van SGP-jongeren op de website weer up-to-date zijn. 
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 Afscheid
Aan alle goede dingen komen een einde: dit is mijn laatste jaarverslag. Na drie jaar bestuurslid te zijn geweest 
van SGP-jongeren is het tijd voor een nieuw gezicht. Ik ben gevormd door mijn bestuurslidmaatschap, heb veelal 
genoten en heb ontzettend veel geleerd. Het ga jullie goed!

Politiek secretaris – Maarten den Dekker
Afgelopen jaar is er, zoals Martin de Jong aangeeft, het één en ander veranderd binnen het Politiek Platform. Terwijl 
Martin de Jong diverse projecten heeft gedaan, zoals Kernideeën en de ABC-standpunten, was ik het aanspreekpunt 
voor de diverse commissies. 

 Halfjaarplannen
Door middel van halfjaarplannen stelden de commissies zichzelf (inhoudelijke) doelen. Dit werkte zeer effectief; voor 
iedereen was duidelijk welke afspraken er gemaakt zijn. De halfjaarplannen schepten helderheid voor de commissies 
en voor mij als politiek secretaris. Met het Politiek Platform kunnen we terugkijken op een heel nuttig jaar. Ondanks 
diverse wisselingen draaien de commissies nu op volle toeren. Onderwerpen die aan bod zijn geweest, zijn onder 
andere de bancaire sector, cultuur, drugsbeleid, intensieve veehouderij, jeugdwerkloosheid en de Arabische lente. De 
output varieerde van een avond over drugsbeleid tot een bezinning op intensieve veehouderij in een varkensboerderij 
met een groep toekomstige veehouders. Enkele onderwerpen zullen ook volgend jaar voortgezet worden.

 Statements
Door continuïteit in de commissies is het aantal statements ook fors gestegen. Mooi om te zien is dat er zoveel 
vrijwilligers in de pen geklommen zijn. Om de leesbaarheid en diversiteit van de statements te vergroten, is er 
gekozen voor een nieuwe vorm. In 2014 zullen er vier soorten statements zijn:

• Blik op de week (luchtige terugblik op de (politieke) week)
• Vanuit het bestuur (verdiepend stuk vanuit de politieke hoek van het bestuur)
• Series (3 tot 5 verdiepende statements over bepaalde thema’s)
• De normale statements (diverse actuele onderwerpen)

In 2014 wordt de nieuwe opzet geëvalueerd.

 Bladen
Het schrijven voor In Contact, de Banier en Zicht is erg soepel verlopen. Alle stukken zijn dankzij de inzet van alle 
schrijvers voor de deadline ingeleverd. Ook wat betreft de inhoud kunnen we terugkijken op een mooi jaar. 

Frank van Putten - Beleidsadviseur 

Dit jaar werkten twee beleidsadviseurs bij SGP-jongeren. Jan Mark ten Hove tot medio juni, Frank van Putten vanaf 
medio oktober. 

Tijdens dit jaar heeft Jan Mark een enquête onder de achterban van SGP-jongeren over de boodschap en het 
imago van de moederpartij geleid. De presentatie van de resultaten was in juni, waaraan ook op de  gezamenlijke 
uitzending van de Reformatorische Omroep en SGP-jongeren over Israël aandacht werd besteed. Hij was nauw 
betrokken bij de organisatie van een politiek café met CDJA en Perspectief en bij (ludieke) acties, zoals tegen 
euthanasie en Second Love. Verder heeft hij in samenwerking met het WI opnieuw een masterclass Christelijke 
politiek uitgezet voor het voorjaar van 2014 en was hij betrokken bij de totstandkoming van een masterclass over 
Israël, die georganiseerd wordt  in samenwerking met Driestar Educatief en het Deputaatschap Israël uitgaande van 
de Gereformeerde Gemeenten. 

Frank heeft die besprekingen voortgezet, waarmee een nieuwe masterclass in de steigers staat. Ook heeft hij 
in het najaar een vaardighedentraining voor SGP-jongeren verzorgd en de voorbereidingen voor de masterclass 
Christelijke politiek afgerond. Hij is bezig met het ontwikkelen van een masterclass over medische ethiek en een 
zomerschool. Daarnaast heeft hij de eerste aanzetten gegeven voor het beleidsplan 2014-2018. Hij participeerde 
in de verkiezingsprogrammacommissie voor de verkiezingen van het Europees Parlement, gevolgd door de 
campagnecommissie. Verder hield hij zich bezig met de SGP-jongerendag. 

De beleidsadviseurs kwamen op veel plaatsen. Jan Mark was te gast in Noordeloos, Zwolle (2x), Kapelle, Lisse, 
Vlaardingen, Reimerswaal, Gouda en Rijssen. Verder was hij debatleider in Utrecht, Nieuwerkerk en Apeldoorn. Hij 
verzorgde debattrainingen op het Gomarus in Gorinchem en op de Wartburg in Rotterdam. Hij gaf gastlessen in 
Veenendaal, Katwijk, Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam, Amersfoort, Apeldoorn, Vriezenveen, Teuge, Gouda, Capelle 
aan den IJssel, Arnemuiden, Ochten, Rhenen, Middelburg en Goes. Frank was binnen enkele dagen na zijn aantreden 
te gast aan de Universiteit Utrecht bij een symposium over fundamentalisme. Daarna volgden een gastles in Alphen 
aan den Rijn, een JV-lezing in Nijkerk en een workshop bij het Calvijn College in Goes. 
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Beide beleidsadviseurs waren nauw betrokken bij de herschrijving van Kernideeën (2009). Regelmatig waren artikelen 
van hen te zien op de website van SGP-jongeren, op CIP.nl en in In Contact, Zicht dan wel landelijke dagbladen. 
Ook zijn zij bij partijbrede aangelenheden betrokken geweest: het MT van het partijbureau, de SGP-focusgroep en 
de strategiecommissie.

Commissies
Organisatie - Wilhelm Doeleman 

De commissie Organisatie heeft als doel om de standpunten en visie van de SGP-jongeren vormend uit te dragen. In 
2013 deed de commissie Organisatie dit in een nieuwe structuur. De commissies Activiteiten en Verenigingen zijn 
samengevoegd en verder gegaan onder de nieuwe naar commissie Organisatie. Dit moet op de lange termijn een 
betere match opleveren tussen de lokale verenigingen en de landelijke activiteiten.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er door de lokale verenigingen mandaat gegeven om te kijken naar de 
landelijke structuur en de samenwerking tussen de lokale verenigingen. Een externe commissie onderzoekt de 
problemen en zal het dagelijks bestuur een advies voorleggen. In 2014 zullen de bevindingen en het advies door 
het bestuur worden voorgedragen aan de lokale verenigingen. 

Door verschillende verenigingen werden in 2013 mooie avonden neergezet. We zagen daarnaast ook dat er een 
nieuwe vereniging werd opgericht in de Alblasserwaard. Ook zijn er lokale besturen die afgelopen jaar keken 
naar een nieuw elan binnen hun vereniging, dit resulteerde in mooie nieuwe plannen! Aankomend jaar zullen de 
adviseurs van verenigingen zich bezighouden in het implementeren van de nieuwe structuur en zal men in gesprek 
met lokale besturen kijken hoe er tot een werkbare oplossing gekomen kan worden.

De activiteitentak van de commissie Organisatie heeft het afgelopen jaar drie activiteiten georganiseerd. Op 22 
en 23 maart werd het voorjaarscongres georganiseerd. Op 22 maart was staatsecretaris Kleinsma van sociale zaken 
te gast in Rotterdam en sprak de meer dan 100 aanwezigen toe. Daarna was er een georganiseerde overnachting 
met diverse nachtelijke sportactiviteiten. 23 maart vond de jaarvergadering plaats, waar de nieuwe voorzitter Jan-
Willem Kranendonk het stokje overnam van oud-voorzitter Jacques Rozendaal. Een avond over de rol van bijzonder 
onderwijs vond op 6 mei plaats. Tweede Kamerlid voor de SGP Roelof Bisschop sprak zijn visie uit over de toekomst 
van bijzonder onderwijs en ging in gesprek met de aanwezigen.  5 november organiseerde de commissie Organisatie 
het zogenaamde World Café. Hier werd met tientallen vrijwilligers gebrainstormd over het beleid van SGP-jongeren 
op verschillende vraagstukken. Een aantal commissieleden nam actief deel in andere projecten zoals de SGP-
jongerendag 2014 en de gemeenteraadsverkiezingen 2014. 
 
We hebben in 2013 afscheid genomen van Albert van Elp, Marleen van Rhijn, Stephan Qualm en Geerd Struik. 
Onze commissie heeft Gerard van de Broek, Willem de Boer en Dicky Torn-Boers mogen verwelkomen als nieuwe 
commissieleden. De commissie Organisatie vergaderde het afgelopen jaar in de nieuwe samenstelling op 8 april, 10 
april , 22 mei en 23 september.    

Communicatie - Martin Holleman
Commissie Communicatie is, populair gezegd, verantwoordelijk voor dat ‘het praatje en plaatje’ van SGP-jongeren 
kloppen. In 2013 is er een hoop werk verzet om dit doel in de commissie centraal te hebben en SGP-jongeren scherp 
op haar boodschap te houden.

In februari was SGP-jongeren nadrukkelijk aanwezig op de Wegwijsbeurs, waar dankzij de vrijwilligers veel nieuwe 
leden zijn geworven. Daarnaast was de Wegwijsbeurs een plek van ontmoeting met de leden en het informeren naar 
hun verwachtingen van een politieke jongerenorganisatie. 

Er werden vele landelijke en plaatselijke activiteiten voorzien van PR-materiaal, welke soms via print en altijd via 
sociale media onder de aandacht zijn gebracht. Daarnaast is in het najaar de huisstijl voor de SGP-jongerendag in 
maart 2014 ontworpen en is hier een aantal concrete PR-uitingen uit komen rollen. In 2013 zijn vervolgstappen 
gezet om communicatie van SGP-jongeren te professionaliseren. Er is een vervolg gemaakt op het communicatieplan, 
om zo op een doordachte en gestructureerde wijze SGP-jongeren voor het voetlicht te brengen. Ten slotte is een 
begin gemaakt met het stap-voor-stap verder professionaliseren van de in 2012 gelanceerde website.   

Een van de hoofddoelen van de commissie Communicatie was in 2013 om (opnieuw) de spin te zijn en te blijven 
in het communicatie-web van SGP-jongeren. In de commissie is op veel vlakken expertise én ervaring beschikbaar, 
waarbij het de uitdaging is deze zo goed mogelijk te koppelen aan de specifieke vragen binnen de organisatie. Er kan 
gezegd worden dat er duidelijk een stijgende lijn is te zien in het aantal verzoeken én in het succesvol volbrengen 
hiervan.
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Daarnaast was een doelstelling om na de succesvolle online campagne bij de verkiezingen van 2012 de positie van 
SGP-jongeren te handhaven en liefst verder uit te bouwen. Met name op Facebook is een lichte, maar constante 
stijging van het aantal volgers te zien. Voornamelijk middels video’s en postermateriaal werd deze doelstelling 
gehaald. 

De derde doelstelling was het onder de aandacht komen van het grote publiek, om zo het unieke SGP(j)-geluid 
te laten horen in de samenleving. Het afgelopen jaar is dit onder andere gebeurd door een felicitatieactie bij de 
troonswisseling, het uitdelen van zakjes snoep op straat om te laten zien hoe makkelijk euthanasie moet worden 
volgens de NVVE en het indienen van een klacht bij de Reclame Code Commissie tegen de reclames van Second 
Love op het publieke net. Met name deze laatste actie heeft tot veel (media-)aandacht geleid en werd in zijn 
algemeenheid gezien positief ontvangen.

2013 was vanuit Communicatie-oogpunt het jaar van veranderingen. In de eerste plaats vond hier een van de 
grootste wijzingen van de organisatiestructuur plaats. De commissie Communicatie en de magazines In Contact en 
KLIK vallen sinds dit jaar onder de verantwoordelijkheid van, en worden bediend door, een bestuurslid. In de tweede 
plaats waren er binnen de commissie Communicatie een flink aantal personele wijzigingen. Zo maakten we kennis 
met Jos Heikoop, Martin Holleman, Rob Scheurwater en Gerwin de Vos. Tegelijkertijd namen Geran Bogaard, Anita 
van der Schans, Korstiaan van Vliet en Gerwin de Vos afscheid van de commissie. In 2013 is zes maal vergaderd, te 
weten op: 22 januari, 5 maart, 1 mei, 28 mei, 22 oktober en 3 december.

KLIK - Maarten Molenaar
In 2013 hebben duizenden KLIK’s hun weg weer gevonden naar de leden. Hoewel we ‘maar’ drie KLIK’s maken, is 
het elke keer toch weer een hele klus. Gelukkig krijgen we ook regelmatig te horen dat de KLIK die was uitgekomen, 
weer een succes was, waardoor we weer nieuwe energie kregen om een nieuwe KLIK te maken. 

De vaste rubrieken in het blad zijn In het Licht, Poli10 (beëindigd na nr. 2), Kartrekkers (begonnen in nr. 3, 
serie over partijleiders) Standpuntig, Puzzelpagina en Toetje. In het Toetje, altijd de laatste bladzijde, geeft een 
redacteur zijn of haar mening op een vrij ludieke wijze. De meeste redacteuren vinden dit de leukste en moeilijkste 
pagina. Op de tweede pagina geven de commissieleden in een statement van ongeveer 80 woorden hun mening 
en visie over een actueel feit. De overige pagina’s worden gevuld met interviews met bekende en minder bekende 
Nederlandse en andere (informatieve) artikelen. In onderstaand lijstje zal met een ‘P’ worden aangegeven of het 
een politiek artikel betreft. 

Nummer 1
Poli10: Interview met Roelof Bisschop (P); Standpuntig: De SGP over games en gezin (P); 
Puzzel; Artikel over kroonjaar voor het Koninklijk Huis; Interview met Jaap Kok, politieagent in Rotterdam; Artikel 
over de weigerambtenaar (P); Artikel over daklozen; Artikel over de tentoonstelling over Toetanchamon; Toetje over 
de NS. 

Nummer 2
Poli10: Interview met Jos Heymans, politiek verslaggever RTL (P); Standpuntig: De SGP over mensen met een 
handicap (P); Puzzel; Interview met Jacques Rozendaal en Jan Willem Kranendonk (P); Artikel over de inhuldiging 
van de koning; Artikel over kernenergie (deel 1); Artikel over de SGP in het kabinet Rutte I (P); Toetje over 
Nederland. 

Nummer 3
Kartrekkers: Interview met Henk Krol (P); Standpuntig: De SGP over inburgering (P); Puzzel; Artikel over Prinsjesdag; 
Interview met Charlotte ter Horst, defensie; Interview met Kees van der Staaij over christelijke politiek (P); Artikel 
over kernenergie (deel 2); Verslag van het KLIK-uitje; Artikel over de heropening van het rijksmuseum; Toetje over 
de website Second Love. 
  
De KLIK-dag in Den Haag was op 14 september. Op de Open Monumentendag gaf Menno de Bruyne een rondleiding 
door het gebouw van de Tweede Kamer en over het Binnenhof. Op die dag verkenden we met zo’n 40 kinderen de 
gebouwen van de Tweede Kamer. We zijn deze keer ook in het museum onder de Ridderzaal geweest. Ook dit jaar 
werd de dag weer enorm gewaardeerd.

In 2013 zijn er geen wisselingen geweest binnen de commissie. Dat is erg fijn. De commissie vergaderde in 2013 
opnieuw in januari, mei, oktober en november.

In Contact - Leendert van Beek
Het eerste nummer In Contact van 2013 had als thema ‘Visserij’. Uiteraard kwamen allerlei artikelen gerelateerd 
aan de visserij aan bod, zoals een dubbelinterview met Urker Jan Hakvoort en Kamerlid Elbert Dijkgraaf, over de 
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kottervisserij in Nederland. Er werd ook kennisgemaakt met Arnoud Proos, de tweede voorlichter op de Tweede 
Kamerfractie. In de splinternieuwe rubriek Factsheet werden de cijfers over sportvisserij weergegeven en onze 
fotograaf beleefde bijzondere uren aan boord van een kotter op zee.

Het tweede nummer handelde over een heel ander thema: ontwikkelingssamenwerking. De agrariër Jan van de Haar 
die in Ethiopië een bedrijf heeft, beschreef zijn visie op ontwikkelingssamenwerking, net als Leendert Boon, die 
een alternatief voor ontwikkelingshulp opperde. Oud-voorzitter Jacques Rozendaal en de nieuwe voorzitter Jan-
Willem Kranendonk kwamen in een dubbelinterview aan het woord en deelden hun ervaringen en ideeën over het 
voorzitterschap van de SGP-jongeren. Meer visies op ontwikkelingssamenwerking hoorden we van de rechtse luis in 
de pels van ontwikkelingshulp, Arend Jan Boekestijn, en van de linkse luis Jan Pronk, wiens hart bij het lot van de 
allerarmsten ligt. Knelis en Van Beek gingen op bezoek in Barendracht, bij Jan van Belzen, die aangaf dat hij graag 
verjonging van het SGP-hoofdbestuur zou zien.  

Een niet minder interessant thema werd behandeld in nummer 3, namelijk de toekomst van de christelijke politiek. 
Verschillende mensen kwamen aan het woord die vertelden hoe christen te zijn op de werkvloer. Ook bevat het 
nummer een profielschets en interview met sociaal-democraat voor het leven, Lodewijk Asscher. Ook gingen we 
terug in de tijd, met een artikel over SGP-oprichter ds. G.H. Kersten. Gert-Jan Segers kwam aan het woord over de 
vraag of de islam een bedreiging voor de wereldvrede is en tot slot dronken Knelis en van Beek koffie tijdens een 
groen bezoek aan het mooie Rhenen.

Jong en oud: dat was het thema van de laatste In Contact van 2013. Volgens de 90-jarige CDA’er Willem Aantjes 
moet het CDA te rade gaan bij de Bijbel om in stand te kunnen blijven. Daarnaast gaven we het woord aan SGP-
voorzitter Maarten van Leeuwen, die met passie de partij bestuurt en Gods Woord als uitgangspunt wil blijven 
houden. Ook in dit nummer zijn weer veel artikelen uit de praktijk van het leven opgenomen, die een goed beeld 
van het thema geven. Naast Willem Aantjes kwam ook Henk van Rossum aan het woord, de oudste nog in leven 
zijnde oud-fractievoorzitter van de SGP.

De redactie van In Contact is grondig veranderd. We namen afscheid van Jan-Willem Kranendonk, vanwege zijn 
functie als voorzitter van SGP-jongeren, waarmee we ook een goede eindredacteur verloren. Martin Holleman werd 
voorzitter van commissie Communicatie en Alinda den Hoed stopte na vele jaren met haar werk voor de redactie. 
Hiervoor in de plaats konden we gelukkig ook weer vier nieuwe redacteuren verwelkomen: Cornel van Beek, Herman 
Meijer, Marienke van Lankeren en Adriaan van Beek. Adriaan volgde Jan-Willem op als eindredacteur. Dit jaar werd 
In Contact ook helemaal in een nieuw jasje gestoken qua vormgeving, waar we erg blij mee zijn en elk nummer weer 
opnieuw genieten! In 2013 hebben we vier keer vergaderd met de redactie om de inhoud van het volgende nummer 
te bespreken. De vergaderingen vonden plaats op 25 februari, 28 mei, 7 oktober en 2 december.

Leden & Relaties – Tineke Morren
2013 was een jaar met vele gezichten en gebeurtenissen. Het eerste half jaar bestond uit (de voorbereiding 
van) het afscheid van oud-bestuursleden, wisseling van het oude naar het nieuwe bestuur en in het installeren 
van de nieuwe functie: bestuurslid Leden en Relaties. Na de zomer hebben we ons met name gericht op het doel 
ledenwerfactiviteiten en de voorbereiding daarvan.

Politiek gaat over de toekomst van jongeren. We hebben niet alleen zoveel mogelijk jongeren daar bewust van 
gemaakt maar ook veel leden enthousiast betrokken bij christelijke politiek. Diverse keren hebben we de Nieuwsbrief 
verstuurd met politieke items, achtergrond artikelen, onze vacatures en activiteiten. Veel leden hebben hier positief 
op gereageerd. 

In februari hebben we de ledenwerfcampagne gevoerd onder de noemer ‘Laat politiek leven!’ bij de gezinsbeurs 
Wegwijs. Dit leverde honderden nieuwe leden op. Juist omdat veel vrijwilligers hierbij betrokken waren, zorgde dit 
voor een drive in de organisatie. Bijzonder hieraan was dat we veel mogelijkheden hadden om met jongeren in 
gesprek te gaan. 

Bij een beleidsavond hebben we een presentatie gegeven over hoe we ledenwerving gaan inzetten. Hierbij was het 
platform vrijwilligers.sgpj.nl een belangrijk hulpmiddel. Op diverse (jongeren)avonden, kerkelijke jongerendagen en 
evenementen is SGP-jongeren zichtbaar geweest, zijn er leden geworven, hebben we nieuwe vrijwilligers kunnen 
inschrijven en zijn er veel contactmomenten geweest met leden.

Daarnaast hebben we diverse KLIK-belavonden gehad. Op deze avonden worden KLIK-leden gebeld om volledig lid te 
worden van SGP-jongeren. Tientallen leden hebben dat aanbod enthousiast ontvangen. Ondanks dat we ook online 
onze leden werven (website, social media) hebben we ook off-line acties gevoerd door advertenties te plaatsen in 
bladen (o.a. de Banier) om ouders hun kind lid te maken.
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In het najaar is SGP-jongeren doorgegaan met vorming en toerusting naar haar leden wat o.a. heeft geresulteerd in 
een interessante vaardighedentraining (schrijven, media, social-media etc). Dit blijft een goede manier om in onze 
leden te investeren voor later. Ook is gestart met de voorbereidingen voor andere trainingen en masterclasses. We 
hebben nagedacht over webteksten, gadgets en flyers. Ook is er een puntenplan gemaakt voor een follow-up na het 
aangaan van het lidmaatschap. Naast deze voorbereidingen hebben we diverse mogelijkheden voor ledenwerving 
uitgewerkt wat resulteerde in een Ledenwerf Plan van Aanpak. 

Bij de commissie Relaties zijn er diverse wisselingen geweest qua leiding en qua commissieleden. Commissieleden 
die zijn toegetreden: Hannah Neele en Reinier van Klinken. Andrei Veinema en de commissievoorzitter Martijn van 
de Berge hebben afscheid genomen. Wel zijn er diverse plannen gereed gemaakt om zowel donateurs, ondernemers 
en andere netwerken aan te spreken en SGP-jongeren financieel gezond te houden. 

Commissieleden van de commissie Leden zijn flexibel inzetbaar en niet perse ‘full-time’ verbonden aan de commissie. 
Ledenwerving is immers iets van en voor de hele organisatie. Toch hebben Anita van der Schans, Anneke Schaap 
en Rosalyn van Moorselaar dit jaar hun tijd gegeven voor commissie Leden. De werkgroep Leden (voor maart 2013) 
en commissie Leden en commissie Relaties hebben vergaderd op 16 januari, 10 april, 16 mei, 4 juni, 13 juni, 28 
oktober, 5 november en 18 november. 

Internationaal - Wilco Kodde
Het jaar 2013 was het eerste volle jaar voor het kabinet Rutte-Asscher. Voor het buitenlandse beleid betekende dit 
niet goed nieuws. Op het gebied van de Europese Unie maakte de regering enkele schijnbewegingen alsof het de EU 
zou willen afremmen, maar in feite denderde de Brusselse trein verder met steun van Nederland. De commissie heeft 
hierbij in verschillende publicaties (Banier, website en In Contact) de vinger gelegd.
De commissie heeft zich met name bezig gehouden met twee onderwerpen: Arabische Revoluties en de Europese 
Unie. Over de Arabische Revoluties is veel informatie verzameld en zijn er statements geschreven, met name 
over Syrië. Het bleek een onmogelijke klus om in zijn algemeenheid iets te zeggen over de Arabische Revoluties, 
omdat ieder land zoveel verschilt van het andere. Daarom is besloten een ‘factsheet’ te maken waar per land de 
ontwikkelingen beschreven worden en onze opinie daarbij te vermelden. Deze zal in 2014 gepubliceerd worden. 

Door de commissieleden werd enkele keren een bezoek gebracht aan het buitenland: in juni reisde Jan Willem Proos 
met een afvaardiging van verschillende politieke jongerenorganisaties naar Tunesië om een aantal projecten te 
bezoeken van het NIMD en om informatie te verzamelen over de ontwikkelingen in het land. Deze kennis is onder 
meer gebruikt voor een statement en de factsheet. Commissielid Hans van ’t Land was aanwezig op een conferentie 
van in de Oekraïne woonachtige Hongaren in Uzhgorod (Oekraïne) waar hij gastspreker was over het onderwerp 
kerk en staat in Nederland. Op 22 en 23 november was Wilco Kodde gastspreker op een conferentie van de PPCD-
jongeren (Christelijke politieke partij) in Chisinau, Moldavië. Hij sprak over het organiseren van een politieke 
jongerenorganisatie en over de Europese Unie. Het leidde onder meer tot een RD-opinieartikel over het beleid van 
de EU ten opzichte van Moldavië.

Qua bezetting van de commissie is er dit jaar uitzonderlijk veel veranderd. Dit heeft mede geleid tot een periode 
waarin de commissie minder inhoudelijke activiteiten heeft ondernomen dan gebruikelijk. Frank van Es verliet de 
commissie in het voorjaar en werd voorzitter van de commissie Binnenland. Jan Willem Proos werd even later nieuw 
lid. Laurens van der Tang verliet de commissie in oktober. In november verwelkomde de commissie twee nieuwe 
twee: Ardjan Boersma en Nadine van Braak-Van der Munt. De commissie is nu weer op volle sterkte. De commissie 
vergaderde op 14 februari, 6 maart, 22 mei, 9 juni en 11 december. 

Duurzame Ontwikkeling en Landbouw - Jan Willem Bijnagte    
In het afgelopen jaar is door commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw een aantal werkbezoeken afgelegd en 
zijn de nodige stukken geschreven. Voor In Contact, De Banier en de website zijn artikelen afgeleverd, met name 
over landbouw of duurzaamheid. Na veel voorbereidend werk is er ook een blog online gekomen over schaliegas. 

In het voorjaar is een jongerenenergieakkoord ondertekend. Op initiatief van Perspectief is door vrijwel alle 
politieke jongerenorganisaties een energieakkoord opgesteld en ondertekend, waaronder ook SGP-jongeren. Verder 
is er overleg geweest met de Tweede Kamerfractie over het duurzaamheidsbeleid en over een in het voorjaar van 
2014 te organiseren avond. Ook met het WI zijn regelmatig contacten, met name als het gaat over activiteiten op 
het gebied van duurzame energie. 

Binnen sommige afdelingen van de SGP(J) zien wij voorzichtig positieve ontwikkelingen als het gaat om de soms 
gevoelige thematiek waar wij ons mee bezighouden: landbouw en duurzame ontwikkeling. Als commissie doen we 
ons uiterste best dit in gang te houden en te stimuleren. Want ook al raken we uit de financiële crisis, duurzame 
ontwikkeling en een goed functionerende landbouw zijn en blijven essentiële voorwaarden voor een houdbare en 
verantwoorde maatschappij. 
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In het afgelopen jaar is de commissie verder aangevuld tot 4 personen. Adriaan van Beek heeft kort meegedraaid 
en is toen overgestapt naar In Contact. Bart Dekker is ook kortstondig lid geweest. De rest van het jaar bestond 
de commissie uit Abram het Lam, Pieter Meijers en Wietske van der Starre, met Jan Willem Bijnagte als voorzitter. 
Vergaderingen vonden onder andere plaats op  4 februari, 13 april, 18 juni, 27 augustus en 22 november.

Onderwijs - Job de Visser
2013 was een wisselend jaar voor commissie Onderwijs: wisselend doordat er bij vlagen belangrijke beslissingen zijn 
genomen, maar er ook veel is doorgeschoven op onderwijsterrein. Daarbij is er veel gesproken over de kwaliteit van 
onderwijs, te volle klassen, de bevoegde leraar, graaiende bestuurders, jattende Ibn Ghaldoun-ers, de nasleep van 
de IN-Holland affaire, Mrs. Feminisme Bussemaker en de moraalloze Dr. Connie. Wat opviel was dat de moeilijke en 
gevoelige onderwerpen veelal werden doorgeschoven, denk aan studiefinanciering. 

Het afgelopen jaar hebben we ons bezig gehouden met de volgende thema’s: bijzonder onderwijs (doorlopend 
thema), kunst & cultuur, studiefinanciering en de rol van het gezin. Rond bijzonder onderwijs hebben we een 
avond georganiseerd op 13 mei op het Driestar College te Gouda en schreven we een stuk om de bewustwording 
rond dit thema op gang te brengen onder eigen achterban. Het thema Kunst & cultuur vormde een oriëntatie op 
dit brede onderwerp, visievorming en verzamelen van ideeën. Het doel is begin 2014 een In Contact aan dit thema 
te wijden. Rond studiefinanciering hebben we een alternatief plan opgesteld. Hierover zijn we in overleg met de 
Kamerfractie. Voor 2014 willen we dit plan verder aanscherpen en proberen op de agenda van de Tweede Kamer te 
krijgen. Met betrekking tot de rol van het gezin hebben we een oriënterende fase gehad met het verzamelen van 
wetenschappelijke onderbouwing. Het doel is een persbericht te publiceren in een seculiere krant.

Wat betreft statements waren we één van de meest productieve commissies, waarbij we soms tot 60% van de 
statements voor onze rekening namen. In totaal waren dat er rond de 20. Andere artikelen schreven we voor Banier 
en In Contact, waaronder een (vernieuwende) strip over geschiedenis van onderwijs. We zijn 3 maal op bezoek 
geweest bij de Tweede Kamer voor overleg met de fractie, voornamelijk rond het thema studiefinanciering. 

In 2013 zijn er veel wijzigingen geweest in de commissie. Op 2 man na bestaat de commissie uit nieuwe aanwas. 
Marith Hulst, Corien Klop, Johan van de Worp, Martin de Jong en Alissa van de Berg hebben afscheid genomen. 
Hierbij willen we vanaf deze plaats Johan extra dank betuigen voor de 7 jaar waarin hij zich heeft ingezet voor 
de commissie. Martin de Jong heeft in verband met zijn nieuwe functie als politiek voorzitter het voorzitterschap 
van de commissie overgedragen aan Job de Visser. Nieuwe commissieleden zijn: Kees van de Brink, Hans Beverloo, 
Erik-Jan Vinke, Willeke van Deelen en Gerdieneke van Silfhout. De commissie vergaderde 10 keer: op 9 januari, 13 
februari, 19 maart, 24 april, 17 mei, 5 juni, 22 juni (Skype), 19 september, 17 oktober (Skype) en 21 november. 

Sociaal en Economische Zaken - Martijn Markus   
Het jaar 2013 was voor de commissie Sociaal Economische Zaken (SEZ) een jaar van grote veranderingen in de 
commissiesamenstelling en uitdagingen op het gebied van de thematiek van de commissie. De recessie zorgde ervoor 
dat zowel het economische als het sociale aspect van het beleidsterrein van de commissie grote veranderingen 
doormaakte en hoogst actueel was. 

De commissie heeft zich in 2013 met twee thema’s beziggehouden. In het eerste halfjaar behandelden we de rol 
van de overheid ten opzichte van de financiële sector (met betrekking tot systeemrisico) en in het tweede halfjaar 
jeugdwerkloosheid. Het onderzoek naar het systeemrisico heeft geresulteerd in een manifest dat aangeboden is aan 
de Tweede Kamerfractie, in de persoon van Elbert Dijkgraaf. Het thema over jeugdwerkloosheid is vergevorderd en 
bevindt zich momenteel in de afrondende fase. 

Daarnaast zijn gedurende het jaar verschillende artikelen voor In Contact en de Banier en verschillende statements 
voor de website van SGP-jongeren geschreven. De onderwerpen van deze artikelen en statements hadden 
voornamelijk betrekking op (jeugd)werkloosheid, de financiële sector, sociale zekerheid en persoonlijke financiële 
verantwoordelijkheid. Verder heeft SEZ in 2013 bijgedragen aan de inhoudelijke organisatie van het voorjaarscongres, 
waarin onder meer Jacques Rozendaal afscheid nam.

Het jaar 2013 kenmerkt zich door het vertrek en aantreden van de commissievoorzitter en verschillende 
commissieleden. Maarten den Dekker nam afscheid als commissievoorzitter om de overstap naar politiek secretaris 
te maken. Na een lange periode van afwezigheid van een voorzitter mocht de commissie Martijn Markus welkom 
heten als nieuwe voorzitter. Verder moest de commissie afscheid nemen van Berna de Ruiter en Teunis Brand, 
daarvoor in de plaats mocht de commissie Arie Rijneveld, Jonathan Schroevers en Pim van Dijk als commissielid 
welkom heten. Helaas moest de commissie verder zien dat Roland den Boef, wegens gezondheidsredenen, tijdelijk 
afstand deed van zijn taken. In 2013 heeft de commissie negen keer vergaderd, op: 17 januari, 15 februari, 11 april, 
16 mei, 20 juni, 2 september, 17 oktober, 13 november en 12 december.
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Binnenland - Frank van Es
De commissie Binnenland heeft een zeer actief jaar achter de rug: een wisseling van voorzitter, nieuwe commissieleden 
en boeiende thema’s in de politiek.

In juni 2013 is Frank van Es benoemd tot voorzitter van de commissie Binnenland. Op dat moment was de commissie 
bezig met het afronden van het thema decentralisatie en herindeling; het thema dat was ingezet door de vorige 
voorzitter Harm-Jan Polinder. Er zijn meerdere statements over de decentralisaties geschreven en in de laatste In 
Contact van 2013 stond een artikel over de decentralisatie van de AWBZ, geschreven door Maurits Bakker. Vanwege 
de druk om aan een nieuw thema te beginnen voor de tweede helft van 2013 en het verdwijnen van de plannen 
van minister Plasterk over de gemeentelijke herindelingen, zijn helaas weinig concrete resultaten uit dit thema 
voortgekomen.

In tweede helft van 2013 is de commissie gestart met het thema drugsbeleid en drugsproblematiek. Het definitieve 
resultaat daarvan moet nog komen op het moment dat dit stuk wordt geschreven. Op D.V. 24 januari 2014 wordt 
er een avond georganiseerd met de plaatselijke SGP-jongerenafdeling van Apeldoorn over het thema drugsbeleid. 
Als SGP-jongeren zullen wij daar ons standpunt inzake het drugsbeleid uitdragen. Als voorbereiding daarop is er in 
december 2013 een werkbezoek bij De Hoop GGZ afgelegd en heeft de commissie flink deskresearch gedaan.

Daarnaast heeft de commissie in november 2013 een bezoek afgelegd bij de SGP-fractie in Den Haag om kennis te 
maken en actuele thema’s te bespreken met onder andere Willem de Wildt en Roelof Bisschop. De commissie heeft 
zichzelf bij het thema drugsbeleid als doel gesteld om het thema af te sluiten met het organiseren van een avond 
met een plaatselijke vereniging. Met komende 24 januari in het vooruitzicht is daaraan voldaan. Daarnaast heeft de 
commissie dit jaar vele statements en artikelen aangeleverd. 

De samenstelling van de commissie is dit jaar enigszins gewijzigd. Zo is de commissievoorzitter Harm-Jan Polinder 
doorgestroomd als vicevoorzitter in het bestuur en heeft Frank van Es het stokje van hem overgenomen en is zelf uit 
commissie Internationaal vertrokken. Willem van de Ridder besloot dit jaar te stoppen met zijn commissieactiviteiten. 
Ook vertrok Lambert Pasterkamp begin 2013. In 2013 zijn er twee nieuwe commissieleden bijgekomen: Lisanne 
den Hartog en Mathijs Jonkers. De commissie heeft het afgelopen jaar meerdere keren vergaderd. Onder de vorige 
voorzitter is dit eenmaal gebeurd voor juni. Vervolgens heeft de commissie vergadert op 12 juni, 2 september, 12 
november, 13 november en 18 december. 

HR
a. Vrijwilligers 2013 

Stand per 31-12-2013

Bestuur   Jan-Willem Kranendonk (voorzitter)
    Harm Jan Polinder (vice-voorzitter)
    Corry-Anne Everse (secretaris)
    Gertjan van den Berg (penningmeester)
    Wilhelm Doeleman (organisatie)
    Martin Holleman (communicatie)
    Martin de Jong (politiek voorzitter)
    Maarten den Dekker (politiek secretaris)
    Tineke Morren (Leden & Relaties)

Commissie Binnenland Frank van Es (voorzitter)
    Arie Vonk Noordegraaf
    Maurits Bakker
    Frans Hazeleger
    Lisanne den Hartog
    Mathijs Jonkers

Commissie Communicatie Martin Holleman (voorzitter)
    Anneke Schaap
    Anita van der Schans
    Bas van Ginkel 
    Bert Flier
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    Rob Scheurwater
    Gerwin de Vos
    Rick Bouter
    Robbert Verleun
    Jos Heikoop 

Commissie DOL  Jan Willem Bijnagte (voorzitter)
    Abram het Lam
    Pieter Meijers
    Wietske van der Starre

Commissie In Contact  Leendert van Beek (voorzitter)
    Evelien Kattenberg-Altink
    Louis Seesing
    Cees van der Wal
    Daan van Oostenbrugge
    Mathilde van Meeuwen
    Josephyne Rebel
    Herman Meijer
    Adriaan van Beek
    Cornel van Beek
    Marienke van Lankeren 

Commissie Internationaal Wilco Kodde (voorzitter)
    Hans van ’t Land 
    Luuk van Rinsum
    Jan-Willem Proos
    Nadine van Braak- van de Munt
    Ardjan Boersma

Commissie KLIK  Maarten Molenaar (voorzitter)
    Albert van de Maat
    Gerdineke van Silfhout
    Anne Vader
    Marijn Verschuure
    Hendrina van de Pol-Spanjer

Ledenwerving  Tineke Morren (voorzitter)
    Anneke Schaap
    Anita van der Schans
    Rosalyn van Moorselaar 

Commissie Onderwijs  Job de Visser (voorzitter)
    Hendrik Mulder
    Erik Jan Vinke
    Hans Beverloo
    Kees van den Brink
    Willeke van Deelen
    Gerdineke van Silfhout

Commissie Organisatie Wilhelm Doeleman (voorzitter)
    Martijn van den Berge
    Rick van der Waerdt
    Erika Kayim
    Willem den Boer
    Lambert Horst
    Ton Boers
    Gerwin Roseboom
    Erik Jan Vinke
    Gerard van den Broek
    Dicky Torn Broers 

Commissie Relaties  Andrei Venema
    Hannah Neele
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    Reinier van Klinken
    Daniël Verheij 

Commissie SEZ  Martijn Markus (voorzitter)
    Corstiaan Verweij
    Roland den Boef
    Jonathan Schroevers
    Pim van Dijk
    Arie Rijneveld  

Overige vrijwilligers:  Gerwin Boswijk (HR-adviseur)
    Simon P. Jordaan (advertentiewerver)
    Jan Knulst (incassovrijwilliger) 
    Ton Boers (fondsenwerver)
    Dirk-Jan Duits (Klik-beller)
    Annette Schot (Klik-beller)
    Lianne Hagoort (Klik-beller)
    Pieter Reitsma (Klik-beller) 
    Rosalyn van Moorselaar (secretaresse)
    Huiberdien van Zandwijk (secretaresse)
    Jeanine Heij (secretaresse) 

Afgetreden als vrijwilliger
    Gerdien Waterman  Lid In Contact
    Andre Koudstaal   Advertentiewerver In Contact 
    Geran Bogaard   Lid Communicatie 
    Matthijs Speksnijder  Lid Activiteiten 
    Jobke den Hertog   Secretaresse
    Bart Dekker   Lid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
    Lydia Kerpel   Lid Onderwijsmaterialen 
    Jan Mark ten Hove  Beleidsadviseur
    Alissa van den Berg  Lid Onderwijs 
    Laurens van der Tang  Lid Internationaal 
    Albert van Elp   Voorzitter Activiteiten 
    Martijn van den Berge  Voorzitter Relaties 
    Anita van der Schans  Beurzenmanager – Activiteiten 

b. Nieuwe commissieleden
Door het bestuur zijn de volgende commissieleden benoemd:
    Wietske van der Starre  Lid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
    Pieter Meijers   Lid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
    Alissa van den Berg  Lid Onderwijs (in 2013 weer afgetreden)
    Kees van den Brink  Lid Onderwijs
    Hans Beverloo   Lid Onderwijs 
    Willeke van Deelen  Lid Onderwijs

    Willem den Boer   Lid Organisatie
    Gerard van den Broek  Lid Organisatie
    Dicky Torn Broers   Lid Organisatie 

    Andrei Venema   Lid Relaties 
    Hannah Neele   Lid Relaties
    Reinier van Klinken  Lid Relaties 
    Daniël Verheij   Lid Relaties 

    Jan Knulst   Incassovrijwilliger

    Gerwin de Vos   Lid Communicatie 
    Rob Scheurwater   Lid Communicatie 
    Jos Heikoop   Lid Communicatie 
    Herman Meijer   Lid In Contact 
    Cornel van Beek   Lid In Contact
    Marienke van Lankeren  Lid In Contact 
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    Lisanne den Hartog  Lid Binnenland
    Mathijs Jonkers   Lid Binnenland 
    Nadine van Braak- v/d Munt Lid Internationaal
    Ardjan Boersma   Lid Internationaal 

    Jonathan Schroevers  Lid Sociaal Economische Zaken
    Pim van Dijk   Lid Sociaal Economische Zaken
    Arie Rijneveld   Lid Sociaal Economische Zaken 

    Jan Willem Bijnagte   Voorzitter Duurzame Ontwikkeling en Landbouw 

    Martijn Markus   Voorzitter Sociaal Economische Zaken 

    Simon P. Jordaan   Advertentiewerver 

    Pieter Reitsma   Klik-beller 

    Jeanine Heij   Secretaresse 

Verandert van functie/extra functie 
 Frank van Es  Lid Internationaal   > Voorzitter Binnenland 
 Erik-Jan Vinke  Lid Organisatie    > Lid Onderwijs en Organisatie
 Gerdieneke van Silfhout Lid Klik     > Lid Onderwijs en Klik 
 Martin de Jong  Voorzitter Onderwijs   > Politiek voorzitter
 Maarten den Dekker Voorzitter SEZ    > Politiek secretaris 
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Ledenaantallen SGP-jongeren
Ledenaantallen SGP-Jongeren

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

       Vereniging    31-12-2012  31-12-2013
      (< dan 28)  (< dan 28)

1.  Amersfoort    (7) 7*  Opgeheven
2.  Apeldoorn    (8) 8  (10) 10 
3.  Barendrecht (commissie)   (-) -  (-) -
4.  Barneveld (commissie)   (-) -   (-) -
5.  Borssele (commissie)   (-) -   (-) - 
6.  Capelle a/d IJssel    (26) 26*  (26) 26*
7.  Ede     (25) 50  (25) 50*
8.  Elburg     (21) 21*  (21) 21*
9.  Elspeet-Vierhouten   (22) 43  (22) 36
10. Ermelo-Harderwijk-Putten   (3) 3  (5) 5
11. Flakkee     (33) 46  (33) 46*
12. Goedereede    (19) 64  (9) 42 
13. Hoeksche Waard    (60) 166*  (60) 166*
14. Kampen     (20) 22  (20) 22* 
15. Leerdam     (15) 42  (15) 42*
16. Nederbetuwe (commissie)   (-) -   (-) -
17. Noord-Oost Friesland   (37) 45  (37) 45*
18. Nunspeet     (77) 180  (77) 180*
19. Reimerswaal    (40) 45  (40) 45*
20. Rijssen     (24) 160  (24) 157  
21. Schouwen-Duiveland   (8) 8  (8) 8*
22. Sprang-Capelle    (15) 46  (15) 46
23. Staphorst    (39) 106  (39) 106*
24. Tholen     (37) 118  (37) 118* 
25. Urk     (56) 64  (56) 64*
26. Utrecht (commissie)   (5) 5  Opgeheven
27. Veenendaal (commissie)   (-) -   (-) - 
28. Vriezenveen    (9) 72  (9) 72*
29. Walcheren (commissie)   (-) -   (-) - 

Totaal aantal leden lokale verenigingen (625) 1.350  (588) 1.307 

* Ondanks herhaald verzoek geen opgave ontvangen. Wegens weinig respons zijn voor deze verenigingen de cijfers van vorig jaar 
gebruikt.

34. Vereniging Landelijke SGP-  
 jongeren (betalende leden)  3.834   3.921 

 

Datum InContact KLIK 5 euro-leden Totaal Waarvan subsidiabele
31-12-2007 3.795 5.253 479 9.684 4.275

31-12-2008 3.710 6.192 453 10.392 4.170
31-12-2009 4.076 6.596 503 11.175 4.106
31-12-2010 3.884 4.662 532 9.078 3.584

31-12-2011 3.453 3.854 468 7.775 3.872

31-12-2012 3.512 3.034 400 6.946 3.363
31-12-2013 3.673 2.641 332 6.646 3.572
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Overzicht percentage -28-jarige leden van de verenigingen

Overzicht aangesloten lokale verenigingen en aantal leden

Datum % Datum %
31-12-2002 34 31-12-2008 53

31-12-2003 38 31-12-2009 56
31-12-2004 42 31-12-2010 48
31-12-2005 46 31-12-2011 43

31-12-2006 48 31-12-2012 46

31-12-2007 50 31-12-2013 45

Datum aangesloten Verenigingen Aantal leden
31-12-2007 34 1.937

31-12-2008 32 1.818
31-12-2009 31 1.599
31-12-2010 33 1.653

31-12-2011 30 1.517

31-12-2012 33 1.350
31-12-2013 29 1.307
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Financieel jaarverslag vereniging SGP-jongeren

Hierbij vindt u het rapport betreffende de jaarrekening over het jaar 2013 van
de vereniging SGP-jongeren, statutair gevestigd te Rotterdam.
Achtereenvolgens zijn in dit rapport de volgende stukken opgenomen.
+

-         Toelichting op de jaarcijfers 2013

-         Balans per 31 december 2013

-         Staat van Baten en Lasten 2013

-         Grondslagen

-         Specificatie van de Balans

-         Controleverklaring

-         Bijlagen:

o       Specificatie van Staat van Baten en Lasten 2013 per commissie

o       Begroting 2014

o       Begroting 2014 per commissie

Financieel jaarverslag vereniging SGP-jongeren
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Toelichting op de jaarcijfers

Algemeen

Statutaire doelstelling

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 2013 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen:

Bestuur:
Jan-Willem Kranendonk, voorzitter
Harm-Jan Polinder, vice-voorzitter
Corry-Anne Everse, secretaris
Gertjan van den Berg, penningmeester
Tineke Morren, voorzitter leden & relaties
Martin de Jong, voorzitter politiek
Maarten den Dekker, secretaris politiek
Wilhelm Doeleman, voorzitter organisatie
Martin Holleman, voorzitter communicatie

Uitkomsten 2013

Het achterliggende jaar heeft zich helaas ook weer gekenmerkt door dalende ledenaantallen. 
Dit is deels zichtbaar in de cijfers over 2013 en zal zich ook de komende jaren terug vertalen in de 
(subsidie-)inkomsten. In 2013 hebben we echter de activiteiten die gepland waren naar tevredenheid
kunnen uitvoeren. Om te voorkomen dat de daling van het ledenaantal doorzet, is in 2013 sterk ingezet
op ledenwerving, wat naar verwachting in 2014 zal leiden tot een stijging van het ledenaantal.

Het resultaat over 2013 is positief te noemen. Dit heeft, zonder volledig te zijn een aantal redenen.
Allereerst was niet begroot dat onze beleidsadviseur ons met de zomervkantie zou verlaten. Na zijn
vertrek, hebben wij het een aantal maanden zonder beleidsadviseur gedaan, wat enerzijds een extra
inzet van de bestuursleden en vrijwilligers vroeg, maar anderzijds een toch wel behoorlijk bedrag aan
personeelskosten heeft gescheeld.
Ook de ingezette bezuiniging op de druk- en opmaakkosten van de bladen, heeft een forse besparing
opgeleverd; ruim € 15.000,-. Hiermee hebben we de dalende inkomsten weten te compenseren. Wel is
met het aantrekken van een nieuwe advertentiewerver nadrukkelijk ingezet op de advertentie-inkomsten.
Hiermee willen we ook in het nieuwe jaar weer volop activiteiten organiseren voor onze leden, maar 
kunnen wij deze inkomsten ook inzetten voor extra ludieke acties.
Hieronder is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van de baten en lasten van de SGP-
jongeren over de jaren 2002 t/m 2013. Uit dit overzicht blijkt dat er in de periode 2002 t/m 2009 sprake is
van een sterke stijging van de inkomsten, met een dipje in 2007. De subsidieinkomsten in de jaren 2006
en 2007 tonen als gevolg de gerechtelijke procedure een vreemd beeld. De daling van de
inkomsten in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere subsidie en een lagere 
partijbijdrage in verband met het begrotingsoverschot. De verdere daling in 2011 heeft te maken
met lagere contributies, giften, geen inkomsten vanuit de jongerendag en lagere advertentie-
inkomsten vanwege de teruggang in het aantal nummers van In Contact. De belangrijkste
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daling in 2011 wordt echter veroorzaakt door lagere subsidie-inkomsten, ongeveer € 35.000
minder dan in 2010. De daling van 2012 wordt veroorzaakt door een negatieve afrekening over 2010 en 
2011; dit komt door stijgende ledenaantallen bij andere PJO's (meer mensen eten uit dezelfde ruif van
subsidie) en door een daling van de totale subsidiepot. De daling van de inkomsten in 2013 onstaan met
name door het achterblijven van de advertentie-inkomsten en de ontvangen giften.
De uitgaven zijn in de jaren 2002 - 2004 toegenomen en we zien in de jaren 2005 tot en met 2007 
een redelijk stabiel uitgavenpatroon. In de jaren 2008 en 2009 zijn de uitgaven weer  hoger.
Dit is het gevolg van het feit dat we toen ons jubileum hebben gevierd.
De daling van de uitgaven in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de
bestuurs- en commissiekosten, onder andere ten gevolge van een lagere kilometervergoeding. 
De grote afname in 2011 wordt veroorzaakt door de al genoemde lagere personeelskosten, 
het feit dat er geen verkiezingscampagne behoefde te worden gevoerd, de teruggang in het aantal
nummers van In Contact en KLIK en de omstandigheid dat er in 2011 geen kosten zijn gemaakt voor
een regiotour. De stijging van de kosten in 2012 is ontstaan door de hoger uitgevallen personeelskosten,
de hoger uitgevallen kosten voor de jongerendag, de hoger uitgevallen kosten voor de bestuursleden
(declaratie kilometers e.d.) en de niet begrootte kosten voor de tweede kamerverkiezingen.
Zoals hierboven ook al beschreven, zijn de lasten in 2013 behoorlijk gedaald. Grootste daler is de 
verlaging van de druk- en opmaakkosten van de bladen.

Overzicht van baten en lasten SGP-jongeren van 2002 t/m 2013

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Subsidie Ministerie van Binnenl. Zaken 218.848 223.968 193.585 219.057 -7.688 349.331
Bijdrage SGP (subs. + mut. reserve) 3.864 79.568  108.298 32.698 243.561 -140.317
Overige inkomsten 64.161 68.999 71.297 70.595 86.377 106.212

286.873 372.535 373.180 322.350 322.250

Lasten 286.873 372.535  373.180 322.350 322.250 315.226

Stand Reserve bij de partij 94.316 68.760    19.422    28.989  14.363 315.226

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Subsidie Ministerie van Binnenl. Zaken 144.869 167.794 161.203 127.787 90.999 109.971
Bijdrage SGP (subs. + mut. reserve) 90.223 86.263 49.264 23.987 41.420 -1.500
Overige inkomsten 100.767 107.806 134.842 95.011 106.136 75.561
Uitkering opgebouwde reserve 57.710 0
Algemene reserve SGPJ 6.319 -6.319

335.859 368.182 338.990 246.785 296.265 184.032

Lasten 335.859 386.182 338.990 246.785 264.311 174.186

Stand Reserve bij de partij 18.044 0 24.639 57.710
Toevoeging Overige Reserve SGPJ 31.954 9.846

Ledenaantallen en subsidie
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 2013 stonden 3.531 leden ingeschreven die meetellen voor de subsidieregeling. Over het
jaar 2012 lag dit aantal op 3.284 (2011: 3.627 / 2010: 3.957 / 2009: 4.165 / 2008: 4.176). Op 31
december 2013 hadden 294 leden nog niet betaald (31 december 2012: 217 / 31 december 2011: 180).
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daling in 2011 wordt echter veroorzaakt door lagere subsidie-inkomsten, ongeveer € 35.000
minder dan in 2010. De daling van 2012 wordt veroorzaakt door een negatieve afrekening over 2010 en 
2011; dit komt door stijgende ledenaantallen bij andere PJO's (meer mensen eten uit dezelfde ruif van
subsidie) en door een daling van de totale subsidiepot. De daling van de inkomsten in 2013 onstaan met
name door het achterblijven van de advertentie-inkomsten en de ontvangen giften.
De uitgaven zijn in de jaren 2002 - 2004 toegenomen en we zien in de jaren 2005 tot en met 2007 
een redelijk stabiel uitgavenpatroon. In de jaren 2008 en 2009 zijn de uitgaven weer  hoger.
Dit is het gevolg van het feit dat we toen ons jubileum hebben gevierd.
De daling van de uitgaven in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de
bestuurs- en commissiekosten, onder andere ten gevolge van een lagere kilometervergoeding. 
De grote afname in 2011 wordt veroorzaakt door de al genoemde lagere personeelskosten, 
het feit dat er geen verkiezingscampagne behoefde te worden gevoerd, de teruggang in het aantal
nummers van In Contact en KLIK en de omstandigheid dat er in 2011 geen kosten zijn gemaakt voor
een regiotour. De stijging van de kosten in 2012 is ontstaan door de hoger uitgevallen personeelskosten,
de hoger uitgevallen kosten voor de jongerendag, de hoger uitgevallen kosten voor de bestuursleden
(declaratie kilometers e.d.) en de niet begrootte kosten voor de tweede kamerverkiezingen.
Zoals hierboven ook al beschreven, zijn de lasten in 2013 behoorlijk gedaald. Grootste daler is de 
verlaging van de druk- en opmaakkosten van de bladen.

Overzicht van baten en lasten SGP-jongeren van 2002 t/m 2013

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Subsidie Ministerie van Binnenl. Zaken 218.848 223.968 193.585 219.057 -7.688 349.331
Bijdrage SGP (subs. + mut. reserve) 3.864 79.568  108.298 32.698 243.561 -140.317
Overige inkomsten 64.161 68.999 71.297 70.595 86.377 106.212

286.873 372.535 373.180 322.350 322.250

Lasten 286.873 372.535  373.180 322.350 322.250 315.226

Stand Reserve bij de partij 94.316 68.760    19.422    28.989  14.363 315.226

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Subsidie Ministerie van Binnenl. Zaken 144.869 167.794 161.203 127.787 90.999 109.971
Bijdrage SGP (subs. + mut. reserve) 90.223 86.263 49.264 23.987 41.420 -1.500
Overige inkomsten 100.767 107.806 134.842 95.011 106.136 75.561
Uitkering opgebouwde reserve 57.710 0
Algemene reserve SGPJ 6.319 -6.319

335.859 368.182 338.990 246.785 296.265 184.032

Lasten 335.859 386.182 338.990 246.785 264.311 174.186

Stand Reserve bij de partij 18.044 0 24.639 57.710
Toevoeging Overige Reserve SGPJ 31.954 9.846

Ledenaantallen en subsidie
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 2013 stonden 3.531 leden ingeschreven die meetellen voor de subsidieregeling. Over het
jaar 2012 lag dit aantal op 3.284 (2011: 3.627 / 2010: 3.957 / 2009: 4.165 / 2008: 4.176). Op 31
december 2013 hadden 294 leden nog niet betaald (31 december 2012: 217 / 31 december 2011: 180).

Giften
Gedurende het boekjaar 2013 zijn er geen giften ontvangen groter dan € 4.500,- en ook geen anonieme
giften groter dan € 1.000,-.

Schulden
Gedurende het boekjaar 2013 zijn er geen schulden aangegaan groter dan € 25.000,-.

Begroting 2014
In de begroting 2014 is qua activiteiten en de uitgaven daarvan de lijn van 2012 en 2013 doorgezet. Wel 
moet rekening worden gehouden met een lagere subsidie. Deze is opgevangen doordat diverse
posten qua kosten mee blijken te vallen en door sterk in te zetten op ledenwerving en sponsoring. Op 
deze wijze denken wij op een positief resultaat uit te kunnen komen voor 2014.

Ook het jaar 2013 is weer ten einde. Voor mij als penningmeester het eerste jaar waarin ik volledig
betrokken ben geweest bij de SGPJ. Een jaar waarin ik heb gezien met hoeveel inzet en enthousiasme
onze vrijwilligers betrokken zijn bij de organisatie. Maar ook een jaar waarin weer blijkt dat het niet 
van zelfsprekend is dat je als christelijke jongere lid bent van een politieke jongerenorganisatie die als 
doel heeft om christelijke politiek onder de aandacht te brengen van jongeren.
Inzet voor dit christelijke geluid is belangrijk en nodig, maar niet het allerbelangrijkste. Uiteindelijk komt
het er voor iedereen persoonlijk op neer of hij of zij antwoord kan geven op de vraag, die de Heere Jezus
stelde aan Zijn discipelen: "maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben"?

Hoevelaken, januari 2014
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SGP-jongeren

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
in euro's

31 dec 2013 31 dec 2012

ACTIVA

Inventaris en automatisering 919 2.029

Voorraden 6.256 3.586

Vorderingen
Nog te ontvangen subsidie Binnenlandse Zaken 20.705 13.749
Overige vorderingen en overlopende activa 6.310 5.794
Rekening-courant SGP 46.902 36.599
Rekening-courant WI 0 2

Liquide middelen 3.873 3.902

84.965 65.661

PASSIVA

  
Kapitaal 8.977 8.977
Algemene reserve 41.800 31.954

50.777 40.931

Voorzieningen
Voorzieningen grootschalige activiteiten 17.000 0

Kortlopende schulden
Rekening-courant WI 661 0
Rekening-courant VLSJ 435 435
Overige schulden en overlopende passiva 16.093 24.296

84.965 65.661
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SGP-jongeren
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 Totaal

in euro's
Begroting Uitkomst Uitkomst 

2013 2013 2012
BATEN

Contributies 30.738 32.502 31.000
Giften/collecten 15.800 11.728 27.145
Lidmaatschappen 100 395 100
Abonnementen 18.917 18.811 19.739
Advertenties 15.000 8.019 20.219
Verkoop PR-materiaal 300 165 547
Standverhuur 0 0 2.165
Sponsoring 250 0 3.475
Boeken, brochures en lesbrieven 50 3 93
Subsidie Binnenlandse zaken 110.644 103.522 104.145
Afrekening BZA vorig boekjaar 0 6.449 -13.146
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar) 0 0 0
Bijdrage SGP (campagne) 0 0 0
Bijdrage SGP voor de jongerendag 7.000 0 7.000
Bijdrage SGP 43.205 -1.500 34.420
Terugbetaling reserve bij de SGP 0 0 57.710
Mutatie reserve bij SGP 17.353 0 0
Overige opbrengsten 1.200 3.938 1.653

TOTAAL BATEN 260.557 184.032 296.265

LASTEN

Personeel
Salaris 46.240 33.394 53.085
Salarisadministratie 750 234 447
Vrijwilligers 0 95 134
Overige personeelskosten 4.500 913 6.453
Pool SGP-bureau 38.888 24.720 37.315

Totaal Personeel 90.378 59.356 97.433

Het gemiddeld aantal fte is in 2013: 0,81
(2012: 1,0)

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 198 198 198
Afschrijvingskosten automatisering 205 913 205
Doorbelaste afschrijvingskosten 11.776 0 6.328

Totaal Afschrijvingskosten 12.179 1.110 6.730
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Huisvesting
Huur 9.765 0 4.034
Servicekosten 0 0 2.618
Zakelijke lasten 0 0 468
Kantine 0 0 836

Totaal Huisvesting 9.765 0 7.957

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 2.000 1.614 4.143
Drukwerk 2.000 1.203 1.205
Betalingsverkeer 2.500 2.951 1.890
Overige kantoorkosten 50 0 24
Doorbelaste kantoorkosten 10.947 0 11.695

Totaal Kantoorkosten 17.497 5.769 18.957

Algemeen
Vergaderkosten 4.500 2.692 3.438
Bestuurs- en commissiekosten 18.550 23.918 20.397
Advertentiekosten 0 478 287
Frankeer- en portikosten 6.850 3.704 4.890
Accountantskosten 3.000 2.572 2.817
Overige algemene kosten 0 423 0
Doorbelaste alg. kosten (telecomm.) 1.800 0 2.375

Totaal Algemeen 34.700 33.787 34.202

Publiciteit
Bijeenkomsten 23.450 20.608 25.597
Druk-, opmaak-, verzendkosten e.d. 57.330 42.670 52.651
Promotiemateriaal /-activiteiten 11.508 10.212 9.766
Startsubs. en bijdr. aan verenigingen 0 675 0
Info via De Banier 3.750 0 3.750
Verkiezingscampagne TK 0 0 7.269

Totaal Publiciteit 96.038 74.164 99.033

TOTAAL LASTEN 260.557 174.186 264.312

SALDO 0 9.846 31.953

Resultaatbestemming:
Toevoeging aan de Algemene Reserve 0 -9.846 -31.953

Saldo 0 0 0
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene waardering
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 nominale 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.

Verbonden partijen
Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen 
op een andere partij dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële
beleid van de andere partij. 

De volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon:
- Staatkundige Gereformeerde Partij
- Vereniging Landelijke SGP Jongeren (VLSJ)

Waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële 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:
Inventaris en automatisering 20% tot 33%

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De vordering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gebaseerd op de voorlopige subsidie-
vaststelling over het boekjaar minus het ontvangen voorschot. 

Voorziening Jongerendag

De voorziening Jongerendag is opgenomen ten behoeve van de jongerendag die één keer in de 
twee jaar georganiseerd wordt.
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Rekening courant SGP

Door het hoofdbestuur van de SGP zijn afspraken gemaakt over de ten opzichte van de
goedgekeurde begrotingen van de diverse geledingen 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/
vereniging. Deze bedragen blijven gedurende vijf jaar ter beschikking van de diverse besturen. 
In 2012 is besloten om per 31 december 2012 van deze systemathiek af te stappen.

Rekening 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. 

Resultaatbepaling

Contributies
De contributies betreffen de gefactureerde en ontvangen 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 en ontvangen abonnementsgelden voor de abonnees 
van In Contact en KLIK. Doorgaans gaat het daarbij om personen die 28 jaar en ouder zijn.

Subsidies
Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De opbrengst bestaat uit de voorlopig vastgestelde subsidie over het boekjaar
en het verschil tussen de definitieve en voorlopige subsidievaststelling over het vorige boekjaar.

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 2013 31 dec 2012
ACTIVA

Inventaris en automatisering
Aanschafwaarde 10.378 9.753
Cumulatieve afschrijvingen -8.348 -7.238
Boekwaarde per begin boekjaar 2.029 2.514

Investeringen 0 625
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen desinvestering 0 0
Afschrijvingen -1.110 -1.110
Totaal -1.110 -485

Aanschafwaarde 10.378 10.378
Cumulatieve afschrijvingen -9.459 -8.348

Boekwaarde per einde boekjaar 919 2.029

Voorraden
Boeken 932 927
Briefpapier en enveloppen 3.449 120
Brochures 0 0
Promotiemateriaal 1.876 2.539

6.256 3.586

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Subsidie boekjaar 103.522 104.145
Ontvangen voorschot 82.818 90.397

Nog te ontvangen 20.705 13.749

Overige vorderingen en overlopende activa
Contributies 670 1.111
Abonnementen 340 380
Advertenties 2.550 2.760
Portidepot 1.350 1.350
Diversen 1.400 193

Totaal overige activa 6.310 5.794
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SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2013 31 dec 2012
ACTIVA

Rekening-courant SGP
Saldo aanvang boekjaar 36.599 3.072
Mutaties ten laste van rekening-courant -91.212 -41.181

-54.614 -38.109
Afrekening subsidie 2012 resp. 2011 20.197 -13.146
Subsidie 2013 resp. 2012 82.818 104.145
Bijdrage SGP -1.500 41.420
Terugbetaling reserve bij de SGP -57.710
Bijdrage SGP uit/naar reserve 0 0

Saldo ultimo boekjaar 46.902 36.599

PASSIVA

Kapitaal
Stand per begin boekjaar 8.977 8.977
Mutatie 0 0

Stand per einde boekjaar 8.977 8.977

Algemene reserve
Stand per begin boekjaar 31.954 0
Mutatie 9.846 31.954

Stand per einde boekjaar 41.800 31.954

Voorziening grootschalige activiteiten
Jongerendag 17.000 0

Totaal voorziening 17.000 0

Het verloop van de voorziening jongerendag is als volgt
Stand per 1 januari 0 15.500
Bij: Dotatie ten laste van commissie Activiteiten 17.000 22.533
Af: zaal en sprekers 0 28.368
Af: PR 0 6.692
Af: busvervoer (minus eigen bijdrage) 0 995
Af: overig 0 1.978
Stand per 31 december 17.000 0
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SGP-jongeren

SPECIFICATIE VAN DE BALANS
in euro's

31 dec 2013 31 dec 2012
PASSIVA

Rekening-courant VLSJ
Saldo aanvang boekjaar 435 394
Correctie i.v.m. afroming kapitaal -1.125 -1.213
Af te dragen inzake contributies VLSJ 1.096 1.278
Overige mutaties 29 -24

Saldo ultimo boekjaar 435 435

Overige schulden en overlopende passiva
Loonheffing / sociale lasten / pensioenpremies 1.189 4.994
Vakantietoeslag 531 1.685
Saldo overuren 1.109 8.744
Bestuurs- en commissiekosten en bijeenkomsten 744 558
Kosten brochures en periodieken 470 1.840
Accountant 3.000 3.103
Advertenties 0 0
Startsubsidie 0 0
Diversen 9.051 3.373

Totaal overige passiva 16.094 24.296
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Geen
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SGP-jongeren

Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Totaal
in euro's

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst 
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Commissie Algemeen 2.077 2.270 3.528 2.973
Commissie In Contact 70.878 67.500 64.233 80.925
Commissie KLIK 5.550 2.500 5.262 3.604
Politiek Bestuur 50 25 23 92
Commissie Communicatie 300 150 165 547
Commissie Verenigingen 0 500 0 0
Commissie Activiteiten 3.500 2.500 2.351 17.996

TOTAAL BATEN 82.355 75.445 75.561 106.137

LASTEN
Personeel

Commissie Algemeen 90.378 75.000 59.356 97.433

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen 12.179 403 1.110 6.730

Huisvesting
Commissie Algemeen 9.765 0 0 7.957

Kantoorkosten
Commissie Algemeen 17.497 4.050 5.769 18.957

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 21.100 18.200 18.455 22.828
Commissie In Contact 2.250 1.900 1.571 2.163
Commissie KLIK 1.450 1.400 1.698 1.463
Politiek Bestuur 4.300 6.500 6.784 3.683
Commissie Communicatie 1.950 1.400 1.548 1.033
Commissie Verenigingen 1.700 1.400 892 1.350
Commissie Activiteiten 1.950 2.500 2.839 1.683

Totaal Algemene kosten 34.700 33.300 33.787 34.203

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen 0 0 2.103 8.110
Commissie In Contact 39.050 31.000 32.240 36.291
Commissie KLIK 18.280 12.150 10.416 16.073
Politiek Bestuur 4.500 500 351 4.038
Commissie Communicatie 11.008 9.000 9.874 9.766
Commissie Verenigingen 1.000 500 675 0
Commissie Activiteiten 22.200 19.100 18.504 24.756

Totaal Uitvoeringskosten 96.038 72.250 74.164 99.034

TOTAAL LASTEN 260.557 185.003 174.186 264.314

SALDO -178.202 -109.558 -98.625 -158.177

Subsidie Binnenlandse zaken 110.644 110.640 103.522 104.145
Afrekening BZA vorig boekjaar 0 -4.145 6.449 -13.146
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar) 0 0 0 0
Bijdrage SGP (campagne) 0 0 0 0
Bijdrage SGP voor de jongerendag 7.000 0 0 7.000
Bijdrage SGP 43.205 0 -1.500 34.420
Terugbetaling reserve bij de SGP 0 0 0 0
Mutatie reserve bij SGP 17.353 0 0 57.710

Resteert 0 -3.063 9.846 31.954

Algemene reserve 0 0 -9.846 0

Saldo 0 -3.063 0 31.954
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SGP-jongeren

Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Algemeen
in euro's

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Vijfjesleden (€ 1,50 p.p VLSJ) 620 620 0 596
Vijfjesleden oninbaar -93 -100 0 -44
Giften / collecten 300 750 2.403 592
Sponsoring 250 0 0 400
Opbrengst jubileumboek 0 0 0 0
Afroming kapitaal VLSJ 1.000 1.000 1.125 1.213
Rente / overige baten 0 0 0 215

TOTAAL BATEN 2.077 2.270 3.528 2.973

LASTEN
Personeel

Salaris 46.240 40.000 33.394 53.085
Salarisadministratie 750 500 234 447
Vrijwilligers 0 0 95 134
Overige personeelskosten 4.500 4.500 913 6.453
Pool SGP-bureau 38.888 30.000 24.720 37.315

Totaal Personeel 90.378 75.000 59.356 97.433

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 198 198 198 198
Afschrijvingskosten automatisering 205 205 913 205
Doorbelaste afschrijvingskosten 11.776 0 0 6.328

Totaal Afschrijvingskosten 12.179 403 1.110 6.730

Huisvesting
Huur 9.765 0 0 4.034
Servicekosten 0 0 0 2.618
Zakelijke lasten 0 0 0 468
Kantine 0 0 0 836

Totaal Huisvesting 9.765 0 0 7.957

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 2.000 1.000 1.614 4.143
Drukwerk 2.000 1.250 1.203 1.205
Betalingsverkeer 2.500 1.750 2.951 1.890
Overige kantoorkosten 50 50 0 24
Doorbelaste kantoorkosten 10.947 0 0 11.695

Totaal Kantoorkosten 17.497 4.050 5.769 18.957

Algemeen
Vergaderkosten 450 450 268 344
Algemene Ledenvergadering 0 0 0 0
Bestuurskosten 9.000 10.000 11.009 12.116
Advertentiekosten 0 250 478 287
Frankeer- en portikosten 6.850 5.000 3.704 4.890
Accountantskosten 3.000 2.500 2.572 2.817
Overige algemene kosten 0 0 423 0
Doorbelaste algemene kosten (telecomm.) 1.800 0 0 2.375

Totaal Algemeen 21.100 18.200 18.455 22.828

Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining 0 0 1.540 841
Bijeenkomsten 0 0 563 0
Verkiezingscampagne TK 0 0 0 7.269

Totaal Uitvoeringskosten 0 0 2.103 8.110

TOTAAL LASTEN 150.919 97.653 86.793 162.014

SALDO -148.842 -95.383 -83.265 -159.041
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie In Contact

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Contributies 28.643 30.000 32.195 28.956
Contributies oninbaar -1.432 -1.500 -2.043 -1.594
Giften   10.000 10.000 7.685 13.995
Abonnementen 19.445 20.000 19.309 20.400
Abonnementen oninbaar -778 -1.000 -931 -1.051
Advertenties 15.000 10.000 8.019 20.219
Verkoop losse nummers 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 70.878 67.500 64.233 80.925

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 278 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.800 1.500 1.293 1.819

Totaal Algemeen 2.250 1.900 1.571 2.163

Uitvoeringskosten
Drukkosten 19.000 15.000 19.538 19.911
Opmaakkn ('09+begr.'10 incl.drukkn) 7.800 4.000 225 8.411
Fotokosten 1.000 750 1.950 1.544
Verzendkosten 10.000 10.000 10.499 8.835
Doorbel. IC 2 naar andere cies 0 0 0 -2.400
Overige kosten 1.250 1.250 28 -11

Totaal Uitvoeringskosten 39.050 31.000 32.240 36.291

TOTAAL LASTEN 41.300 32.900 33.811 38.454

SALDO 29.578 34.600 30.422 42.471
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie KLIK

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar 100 500 535 125
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar 0 0 -140 -25
Abonnementen 250 500 494 430
Abonnementen oninbaar 0 0 -60 -40
Giften   5.000 750 1.641 2.888
Gastlessen 200 750 2.793 225
Inkomsten lesbrieven 0 0 0 1

TOTAAL BATEN 5.550 2.500 5.262 3.604

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 268 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.000 1.000 1.430 1.119

Totaal Algemeen 1.450 1.400 1.698 1.463

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten 7.250 5.000 6.596 5.879
Opmaakkosten 3.800 1.500 30 3.800
Fotokosten 700 500 10 537
Verzendkosten 5.250 4.000 3.780 4.636

Overige kosten 880 750 0 1.000

Lesbrief:
Drukkosten   0 0 0 221
Opmaakkosten 0 0 0 0
Gastlessen 400 400 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 18.280 12.150 10.416 16.073

TOTAAL LASTEN 19.730 13.550 12.115 17.536

SALDO -14.180 -11.050 -6.853 -13.932
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Politiek Bestuur

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Schetsen en manifesten 50 25 3 92
Israëlnota 0 0 0 0
Overige opbrengsten 0 0 20 0

TOTAAL BATEN 50 25 23 92

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 1.800 1.500 1.073 1.375
Bestuurs- en commissiekosten 2.500 5.000 5.711 2.308

Totaal Algemeen 4.300 6.500 6.784 3.683

Uitvoeringskosten
Summerschool 0 0 0 0
Algemene PB-activiteiten 500 500 338 0
Bijdrage CSJC 250 0 0 0
Drukkosten 0 0 13 288
Israëlnota 0 0 0 0
Info via De Banier 3.750 0 0 3.750

Totaal Uitvoeringskosten 4.500 500 351 4.038

TOTAAL LASTEN 8.800 7.000 7.135 7.721

SALDO -8.750 -6.975 -7.112 -7.629
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie Communicatie

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Verkoop promotiemateriaal 300 150 165 547

TOTAAL BATEN 300 150 165 547

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 268 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.000 1.280 689

Totaal Algemeen 1.950 1.400 1.548 1.033

Uitvoeringskosten
Organisatie beurzen: 0
Kosten stand/SVV/familiedagen 0 0 0 0
Stand Wegwijs 3.600 5.900 5.869 7
Stand Familiedagen 2.000 0 0 2.328
Promotiemateriaal 0 0 963 0
Onkostenvergoedingen 500 0 0 0
Beloning standbemanning 0 0 0 0

Advertentiekosten 200 100 294 250
Ov. pr-mat. ('10+begr.'11 incl. beurzen) 1.500 1.000 1.528 3.375
Kosten ledenwerving 0 0 0 0
Kosten website 3.208 2.000 1.220 3.805

Totaal Uitvoeringskosten 11.008 9.000 9.874 9.766

TOTAAL LASTEN 12.958 10.400 11.422 10.798

SALDO -12.658 -10.250 -11.257 -10.251



52 - sgp»jongeren

SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie Leden & Relaties

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Bijdrage relaties 0 500 0 0
Bijdragen verenigingen 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 0 500 0 0

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 268 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.250 1.000 624 1.006

Totaal Algemeen 1.700 1.400 892 1.350

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (o.a. witte vlekken) 1.000 500 0 0
Kadercursus 0 0 0 0
Nieuwe ledenavond 0 0 0 0
Bijdragen activiteiten sv/pk/sds 0 0 175 0
PR door Studieverenigingen 0 0 0 0
Startsubsidie 0 0 500 0

Totaal Uitvoeringskosten 1.000 500 675 0

TOTAAL LASTEN 2.700 1.900 1.566 1.350

SALDO -2.700 -1.400 -1.566 -1.350
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SGP-jongeren
Jaarrekening: Baten en lasten per commissie Commissie Organisatie

Begroting Prognose Uitkomst Uitkomst
2013 medio 2013 2013 2012

BATEN
Giften/collecten (m.n. collectes) 500 0 0 9.671
Bijdrage verenigingen 3.000 2.500 2.351 3.085
Sponsoring (o.a. VRCL) 0 0 0 3.075
Standverhuur 0 0 0 2.165

TOTAAL BATEN 3.500 2.500 2.351 17.996

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 500 268 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 2.000 2.571 1.339

Totaal Algemeen 1.950 2.500 2.839 1.683

Uitvoeringskosten

Jongerenavonden 1.250 500 361 1.287
(begr. 2 avonden)
Kadercursus 0 0 0 0
2-daagscongres (gereserveerd) 2.000 1.250 1.144 436
(begr. 1 congres)
Heidesessie 750 0 0 0
PR door Studieverenigingen 200 100 0 0
Starterssubsidie 1.000 250 0 500
Organisatie Jongerendag
Dotatie voorziening 17.000 17.000 17.000 22.533

Totaal Uitvoeringskosten 22.200 19.100 18.504 24.756

TOTAAL LASTEN 24.150 21.600 21.344 26.439

SALDO -20.650 -19.100 -18.993 -8.443
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BEGROTING 2014

Begroting 
sgp»jongeren

2014
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SGP » jongeren
begroting 2013

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN

Commissie Algemeen 2.450 2.270 1.637 2.077 2.973
Commissie IN » Contact 67.875 67.500 52.339 70.878 80.925
Commissie KLIK 3.000 2.500 2.714 5.550 3.604
Politiek Bestuur 25 25 3 50 92
Commissie Communicatie 250 150 80 300 547
Commissie Leden&Relaties 10.000 500 0 0 0
Commissie Organisatie 3.100 2.500 2.358 3.500 17.996

TOTAAL BATEN 86.700 75.445 59.131 82.355 106.136

LASTEN
Personeel

Commissie Algemeen 63.582 75.000 38.184 90.378 97.433

Afschrijvingskosten
Commissie Algemeen 287 403 201 12.179 6.730

Huisvesting
Commissie Algemeen 0 0 0 9.765 7.957

Kantoorkosten
Commissie Algemeen 4.550 4.050 2.560 17.497 18.957

Algemeen kosten
Commissie Algemeen 17.650 18.200 8.577 21.100 22.828
Commissie IN » Contact 1.950 1.900 872 2.250 2.163
Commissie KLIK 1.450 1.400 950 1.450 1.463
Politiek Bestuur 6.000 6.500 4.343 4.300 3.683
Commissie Communicatie 1.950 1.400 827 1.950 1.033
Commissie Leden&Relaties 2.000 1.400 546 1.700 1.350
Commissie Organisatie 1.950 2.500 1.933 1.950 1.683

Totaal Algemene kosten 32.950 33.300 18.048 34.700 34.202

Uitvoeringskosten
Commissie Algemeen 500 0 938 0 8.110
Commissie IN » Contact 31.000 31.000 15.463 39.050 36.291
Commissie KLIK 12.150 12.150 7.248 18.280 16.073
Politiek Bestuur 750 500 336 4.500 4.038
Commissie Communicatie 8.600 9.000 6.892 11.008 9.765
Commissie Leden&Relaties 500 500 0 1.000 0
Commissie Organisatie 21.500 19.100 10.004 22.200 24.756

Totaal Uitvoeringskosten 75.000 72.250 40.881 96.038 99.033

TOTAAL LASTEN 176.369 185.003 99.875 260.557 264.312

SALDO -89.669 -109.558 -40.744 -178.202 -158.176

Subsidie Binnenlandse zaken 102.000 110.640 55.320 110.644 104.145
Afrekening BZA vorige boekjaren -4.831 -4.145 0 0 -13.146
Bijdrage SGP (eenmalig/jub.jaar) 0 0 0 0 0
Bijdrage SGP (campagne) 0 0 0 0 0
Bijdrage SGP voor de jongerendag 0 0 -750 7.000 7.000
Bijdrage SGP 0 0 0 43.205 34.420
Mutatie reserve bij SGP 0 0 0 17.353 57.710

Saldo 7.500 -3.063 13.826 0 31.954
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SGP » jongeren
Begroting 2013 Algemeen

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Vijfjesleden (€ 1,50 pp VLSJ-lid) 600 620 342 620 596
Vijfjesleden oninbaar 0 -100 0 -93 -44
Giften / collecten 600 750 435 300 592
Sponsoring 250 0 0 250 400
Rente / overige baten 0 0 860 0 215
Afroming kapitaal VLSJ 1.000 1.000 0 1.000 1.213

TOTAAL BATEN 2.450 2.270 1.637 2.077 2.973

LASTEN
Personeel

Salaris 32.250 40.000 25.582 46.240 53.085
Salarisadministratie 600 500 96 750 447
Vrijwilligers 0 0 0 0 134
Overige personeelskosten 4.500 4.500 147 4.500 6.453
Pool SGP-bureau 26.232 30.000 12.360 38.888 37.315

Totaal Personeel 63.582 75.000 38.184 90.378 97.433

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 82 198 99 198 198
Afschrijvingskosten automatisering 205 205 102 205 205
Doorbelaste afschrijvingskosten 0 0 0 11.776 6.328

Totaal afschrijvingskosten 287 403 201 12.179 6.730

Huisvesting
Huisvestingskosten 0 0 0 9.765 7.957

Totaal Huisvesting 0 0 0 9.765 7.957

Kantoorkosten
Papier en enveloppen 1.000 1.000 0 2.000 4.143
Drukwerk   1.500 1.250 1.170 2.000 1.205
Betalingsverkeer 2.000 1.750 1.391 2.500 1.890
Overige kantoorkosten 50 50 0 50 24
Doorbelaste kantoorkosten 0 0 0 10.947 11.695

Totaal Kantoorkosten 4.550 4.050 2.560 17.497 18.957

Algemeen
Vergaderkosten 450 450 185 450 344
Algemene Ledenvergadering 500 0 0 0 0
Bestuurskosten 8.500 10.000 6.304 9.000 12.116
Advertentiekosten 100 250 28 0 287
Frankeer- en portikosten 5.000 5.000 2.010 6.850 4.890
Accountantskosten 3.000 2.500 0 3.000 2.817
Doorbel. alg. kosten 100 0 50 1.800 2.375

Totaal Algemeen 17.650 18.200 8.577 21.100 22.828

Uitvoeringskosten
Trainingsprogramma/Debattraining 500 0 375 0 841
Verkiezingscampagne TK 0 0 563 0 7.269

Totaal Uitvoeringskosten 500 0 938 0 8.110

TOTAAL LASTEN 86.569 97.653 50.461 150.919 162.014

SALDO -84.119 -95.383 -48.824 -148.842 -159.041
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SGP » jongeren
Begroting 2013 Commissie IN Contact

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Contributies 30.875 30.000 26.860 28.643 28.956
Contributies oninbaar -1.000 -1.500 0 -1.432 -1.594
Giften 10.000 10.000 4.437 10.000 13.995
Abonnementen 19.000 20.000 16.533 19.445 20.400
Abonnementen oninbaar -1.000 -1.000 0 -778 -1.051
Advertenties 10.000 10.000 4.509 15.000 20.219
Verkoop losse nummers 0 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 67.875 67.500 52.339 70.878 80.925

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 185 450 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.500 687 1.800 1.819

Totaal Algemeen 1.950 1.900 872 2.250 2.163

Uitvoeringskosten
Drukkosten 15.000 15.000 9.828 19.000 19.911
Opmaakkosten 4.000 4.000 25 7.800 8.411
Fotokosten 750 750 393 1.000 1.544
Verzendkosten 10.000 10.000 5.188 10.000 8.835
Doorbel. IC 2 naar andere cies 0 0 0 0 -2.400
Overige kosten 1.250 1.250 28 1.250 -11

Totaal Uitvoeringskosten 31.000 31.000 15.463 39.050 36.291

TOTAAL LASTEN 32.950 32.900 16.335 41.300 38.454

SALDO 34.925 34.600 36.004 29.578 42.471
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SGP » jongeren
Begroting 2013 Commissie KLIK

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst 

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Lidmaatschap 15 / 16 jaar 500 500 305 100 125
Lidmaatschap 15 / 16 jaar oninbaar 0 0 0 0 -25
Abonnementen 500 500 407 250 430
Abonnementen oninbaar 0 0 0 0 -40
Giften  750 750 632 5.000 2.888
Gastlessen 1.250 750 1.370 200 225
Inkomsten lesbrieven 0 0 0 0 1

TOTAAL BATEN 3.000 2.500 2.714 5.550 3.604

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 185 450 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.000 1.000 765 1.000 1.119

Totaal Algemeen 1.450 1.400 950 1.450 1.463

Uitvoeringskosten
KLIK:
Drukkosten 5.000 5.000 4.518 7.250 5.879
Opmaakkosten 1.500 1.500 10 3.800 3.800
Fotokosten 500 500 70 700 537
Verzendkosten 4.000 4.000 2.650 5.250 4.636

Overige kosten 750 750 0 880 1.000

Lesbrief:
Drukkosten 0 0 0 0 221
Opmaakkosten 0 0 0 0 0
Gastlessen 400 400 0 400 0

Totaal uitvoeringskosten 12.150 12.150 7.248 18.280 16.073

TOTAAL LASTEN 13.600 13.550 8.198 19.730 17.536

SALDO -10.600 -11.050 -5.484 -14.180 -13.932
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SGP » jongeren
Begroting 2013 Politiek Bestuur

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Schetsen 25 25 3 50 92

TOTAAL BATEN 25 25 3 50 92

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 1.500 1.500 739 1.800 1.375
Bestuurs- en commissiekosten 4.500 5.000 3.604 2.500 2.308

Totaal Algemeen 6.000 6.500 4.343 4.300 3.683

Uitvoeringskosten
Algemene PB-activiteiten 500 500 263 500 0
Bijdrage CSJC 250 0 0 250 0
Drukkosten 0 0 73 0 288
Info via De Banier 0 0 0 3.750 3.750

Totaal uitvoeringskosten 750 500 336 4.500 4.038

TOTAAL LASTEN 6.750 7.000 4.679 8.800 7.721

SALDO -6.725 -6.975 -4.676 -8.750 -7.629
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SGP » jongeren
Begroting 2013 Commissie Communicatie

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Verkoop promotiemateriaal 250 150 80 300 547

TOTAAL BATEN 250 150 80 300 547

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 400 185 450 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.000 643 1.500 689

Totaal Algemeen 1.950 1.400 827 1.950 1.033

Uitvoeringskosten

Organisatie beurzen
Stand Wegwijs 5.000 5.900 5.869 3.600 7
Stand Familiedagen 0 0 0 2.000 2.328
Onkostenvergoedingen 500 0 0 500 0
Beloning standbemanning 0 0 0 0 0

Advertentiekosten 100 100 0 200 250
Promotiemateriaal 1.000 1.000 7 1.500 3.375
Kosten ledenwerving 0 0 0 0 0
Kosten website 2.000 2.000 1.015 3.208 3.805

Totaal Uitvoeringskosten 8.600 9.000 6.892 11.008 9.765

TOTAAL LASTEN 10.550 10.400 7.719 12.958 10.798

SALDO -10.300 -10.250 -7.639 -12.658 -10.251
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SGP » jongeren
Begroting 2013 Commissie Leden & Relaties

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Bijdrage relaties 10.000 500 0 0 0
Bijdragen verenigingen 0 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 10.000 500 0 0 0

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 500 400 185 450 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 1.000 361 1.250 1.006

Totaal Algemeen 2.000 1.400 546 1.700 1.350

Uitvoeringskosten
Bijeenkomsten (o.a. witte vlekken) 0 500 0 1.000 0
Kadercursus 0 0 0 0 0
Nieuwe ledenavond 500 0 0 0 0
Bijdragen aan activiteiten sv/pk/sds 0 0 0 0 0
PR door Studieverenigingen 0 0 0 0 0
Startsubsidie 0 0 0 0 0

Totaal Uitvoeringskosten 500 500 0 1.000 0

TOTAAL LASTEN 2.500 1.900 546 2.700 1.350

SALDO 7.500 -1.400 -546 -2.700 -1.350



62 - sgp»jongeren

SGP » jongeren
Begroting 2013 Commissie Organisatie

in euro's
Begroting Prognose Werkelijk Begroting Uitkomst 

2014 medio 2013 t/m 30-06-13 2013 2012
BATEN
Giften / collecten (m.n. collectes) 100 0 0 500 9.671
Bijdrage verenigingen 2.500 2.500 2.358 3.000 3.085
Sponsoring (o.a. VRCL) 0 0 0 0 3.075
Standverhuur 500 0 0 0 2.165

TOTAAL BATEN 3.100 2.500 2.358 3.500 17.996

LASTEN
Algemeen

Vergaderkosten 450 500 185 450 344
Bestuurs- en commissiekosten 1.500 2.000 1.748 1.500 1.339

Totaal Algemeen 1.950 2.500 1.933 1.950 1.683

Uitvoeringskosten

Jongerenavonden 1.000 500 361 1.250 1.287
(begr. 2 avonden)
Kadercursus 500 0 0 0 0
2-daagscongres 1.500 1.250 1.144 2.000 436
(begr. 1 congres)
Heidesessie 1.000 0 0 750 0
PR door Studieverenigingen 0 100 0 200 0
Starterssubsidie 500 250 0 1.000 500
Organisatie Jongerendag:
Dotatie voorziening 17.000 17.000 8.500 17.000 22.533

Totaal uitvoeringskosten 21.500 19.100 10.004 22.200 24.756

TOTAAL LASTEN 23.450 21.600 11.937 24.150 26.439

SALDO -20.350 -19.100 -9.579 -20.650 -8.443
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Nawoord
Aan het jaar 2013 is een einde, aan mijn bestuurslidmaatschap is bijna een einde en aan dit jaarverslag is een einde. 
Met genoegen en dankbaarheid kunnen we terugkijken op waar God ons weer toe in staat stelde. Alle dank aan 
iedereen die heeft bijgedragen aan de groei en bloei van SGP-jongeren en aan dit jaarverslag. Ook wil ik persoonlijk 
iedereen danken die mij deze mooie, leerzame en inspirerende tijd bij SGP-jongeren heeft gegeven.    

Den Haag, maart 2014

Corry-Anne Everse
secretaris


