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1.
Inleiding
“Dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen geven zou” ( 1 Kon. 21:3).
Dat antwoord gaf Naboth aan Achab die uit winstbejag de wijngaard van Naboth wilde kopen.
Hij wilde zijn wijngaard niet verkopen, niet omdat hij in aardse zin gehecht was aan goederen, maar
omdat hij naar Gods gebod de erfgoederen van zijn vaderen niet mocht vervreemden. De liefde tot en
de gehoorzaamheid aan Gods geboden bracht hem ertoe aan het verzoek van de koning niet
tegemoet te komen.
Gods geboden waren leidend in Naboths leven. Die hoge roeping hebben mensen als schepselen
van God. Niemand is hier van uit te zonderen. Ons vorstenhuis niet, de overheidspersonen niet,
SGP-ers niet en alle burgers, zowel in, als buiten Nederland niet. Die boodschap gegrond op Gods
Woord, doorgeven in het bestuurlijke en maatschappelijke leven, is het doel dat de Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP) zich stelt.
De boodschap van de Wet en de Getuigenis moet doorklinken ondanks de publieke opinie, maar ook
in antwoord op de publieke opinie. Het jaar 2004 was een jaar van nationale en internationale
spanningen. Schokkende gebeurtenissen volgden elkaar op. De politiek-bestuurlijke situatie is als
instabiel te karakteriseren. De Nederlandse samenleving staat onder druk. De SGP heeft ook in 2004
in de diverse politiek-bestuurlijke gremia en vanuit haar diverse geledingen op grond van Gods Woord
een bijdrage willen leveren aan het welzijn van ons volk. Een verantwoording van de werkzaamheden
onze partij kunt u in het vervolg lezen.

2.

Organisatie

2.1
Bestuur
De vacature die is ontstaan als gevolg van het periodiek aftreden en het zich niet herkiesbaar stellen
van ds. D.J. Budding is door de algemene vergadering van 28 februari 2004 niet vervuld. Het
Hoofdbestuur heeft toen voorgesteld de ontwikkeling in de Nederlandse Hervormde Kerk af te
wachten zodat een goede afspiegeling van de kerkgenootschappen zou kunnen worden behouden.
In de vacature die is ontstaan door het tussentijds aftreden van de heer A. de Boer is door de
algemene vergadering de heer dr.ir. A.G. Bregman gekozen. De aftredende bestuursleden ds. C.A.
van Dieren en ds. A. van Heteren zijn door die zelfde algemene vergadering herkozen.
In de op 2 april 2004 gehouden vergadering van het Hoofdbestuur is op informele wijze afscheid
genomen van de heren ds. D.J. Budding en A. de Boer.
Het Hoofdbestuur wordt thans gevormd door de volgende personen:
• ds. A. van Heteren
Partijvoorzitter
• W. Kolijn
Algemeen voorzitter
• ds. J.H. van Daalen
2e Partijvoorzitter
• drs. P.A. Zevenbergen
Secretaris
• J.D. Heijkamp
Penningmeester
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drs. J. van Belzen
mr. P.J. den Boef
dr.ir. A.G. Bregman
ds. C.A. van Dieren
ds. D. Heemskerk
J.P. Tanis
H. Uil
P.T. de Vries
ir. A. Waaijenberg

De heer ir. A. Waaijenberg heeft te kennen gegeven zich in 2005 niet meer herkiesbaar te stellen als
bestuurslid. Hoewel het Hoofdbestuur uiteraard de overwegingen van hem respecteert om het
bestuurslidmaatschap te beëindigen, betreurt het zijn vertrek. Het Hoofdbestuur is de heer
Waaijenberg zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij het werk van de
SGP.
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Op 29 april 2004 is aan drs. P.A. Zevenbergen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hetzelfde
gebeurde op 27 november 2004, maar dan aan de heer W. Kolijn. Beide leden van het Hoofdbestuur
hebben zich al gedurende vele jaren verdienstelijk gemaakt voor onder meer de SGP.
Voorts zij nog gememoreerd dat op 2 maart 2004 is overleden de heer K. Meuleman sr. In 1988 nam
hij afscheid van het Hoofdbestuur van de SGP. Die functie had hij toen 25 jaar vervuld. Daarnaast
heeft hij vele politieke functies vervuld zoals het lidmaatschap van de Eerste Kamer der StatenGeneraal (1973-1981) en van de gemeenteraad van IJsselmuiden. Verder is hij wethouder, tevens
loco-burgemeester van die gemeente geweest en heeft hij vele jaren deel uitgemaakt van Provinciale
Staten in Overijssel. In De Banier van 19 maart 2004 is een "In memoriam" opgenomen van de hand
van mr. G. Holdijk.
Het Hoofdbestuur heeft in 2004 in totaal zes keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur heeft een gelijk
aantal keren vergaderd. Er is één gezamenlijke vergadering geweest van het Hoofdbestuur met de
leden van de Raad van Advies. Er is ook één keer vergaderd door het Dagelijks Bestuur met een
afvaardiging van het bestuur van de SGP-Jongeren. Dit gebruikelijke jaarlijkse overleg is bedoeld om
elkaar te informeren en om activiteiten op elkaar af te stemmen.
Alle vergaderingen worden voorbereid door het Managementteam bestaande uit de heren W. Kolijn
(voorzitter), mr. V.A.Smit (secretaris) en J.P. van der Bas (lid).

2.2
Ds. G.H. Kerstenhuis
In het ds. G.H. Kerstenhuis zijn de algemeen secretaris, de medewerkers van het partijbureau en die
van de verschillende partijgeledingen gehuisvest. In het afgelopen jaar zijn in dienst getreden
mr. V.A. Smit (per 1 januari 2004) als algemeen secretaris en mevrouw D.A. Slagman (per 1 oktober
2004) als medewerkster partijbureau.
De personele bezetting van het ds. G.H. Kerstenhuis is thans als volgt:
Algemeen secretaris
• mr. V.A.Smit (parttime)
Partijbureau
• J.P. van der Bas
• F. van der Zwan
• mw. M. van Eijk
• mw. D.A. Slagman

Hoofd partijbureau
Financiële administratie
Leden- en abonnementenadministratie SGP-Jongeren
Leden- en abonnementenadministratie

Studiecentrum
• drs. J. Mulder
• drs. J.W. van Berkum

Directeur
Wetenschappelijk medewerker

Voorlichting & Vorming
• mw. drs. R. Biemond
• M.J. van Leeuwen

Voorlichtingsfunctionaris
Medewerker

SGP-Jongeren
• drs. G. van Veldhuizen
• A.J. Meerkerk

Jeugdwerkadviseur
Medewerker (parttime)

Het pand aan de Laan van Meerdervoort is eigendom van de Stichting Huisvestingszaken SGP. Het
bestuur van die stichting is voor wat betreft de samenstelling daarvan identiek aan die van de
Vereniging Staatkundig Gereformeerde Partij, kortweg: het Hoofdbestuur.
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2.3
Staten-Generaal
De SGP wordt in de Eerste Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigd door de heren G. van den
Berg en mr. G. Holdijk.
In de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben namens de SGP zitting de heren mr. C.G. van der
Staaij en ir. B.J. van der Vlies.
Zij worden bijgestaan door de volgende beleidsmedewerkers:
• drs. E.J. Brouwer
• drs. M. de Bruyne
• mr. D.J.H. van Dijk
• drs. H.J. Hooglander
• drs. W.L. Verweij
• mr.drs. W.M.J. de Wildt
De heer drs. M. de Bruyne is tevens fractievoorlichter. Verder wordt de fractie bijgestaan door
mevrouw J. de Jong als secretaresse.
In het jaar 2004 zijn noch in de samenstelling van de fracties, noch in de personele bezetting van de
fractieondersteuning wijzigingen opgetreden.
Bovenvermelde medewerkers zijn in dienst van de Stichting fractiebijstand van de Staatkundig
Gereformeerde Partij. Deze stichting heeft ten doel het verrichten van werkzaamheden welke zowel
van politiek-wetenschappelijke als van administratieve aard zijn en dat in het bijzonder tot begeleiding
en advisering van staatkundig-gereformeerde kamerleden. Het bestuur van de stichting bestaat uit de
heren J.D. Heijkamp, mr.C.G. van der Staaij en ir. B.J. van der Vlies.

2.4
Europees Parlement
De SGP wordt in de Eurofractie ChristenUnie/SGP en daarmee in het Europees Parlement
vertegenwoordigd door drs. B. Belder. Namens de ChristenUnie is de heer dr. J. Blokland lid van het
Europees Parlement. Zij worden vanuit een kantoorpand te Rotterdam naast een aantal
beleidsmedewerkers van de ChristenUnie ondersteund door de volgende SGP-ers:
• drs. W. Boonzaaijer
• drs. D.J. Diepenbroek
• drs. J.Schippers
• drs. H.J. van Schothorst
De Eurofractie ChristenUnie-SGP wordt bijgestaan door twee instanties, te weten de Commissie van
Advies (CvA) en de Stichting Assistentie Eurofractie (SAE).
Lid van de CvA zijn de heren P. van Dalen, H. van Dijk, G. Geijtenbeek, G. Holdijk, C.S.L. Janse, E.
van Middelkoop, A. Rouvoet, C.G. van der Staaij en A. Waaijenberg.
Lid van de SAE zijn de heren B. Belder, J. Blokland, G. Boonzaaijer (boekhouder), P. van Dalen en
C.S.L. Janse.

3.

Activiteiten

3.1
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD)
De heer ing. K.A. de Vries BEd treedt namens de SGP op als partijcoördinator binnen het Netherlands
Institute for Multiparty Democracy (IMD; Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie).
In het bestuur van het IMD heeft namens de SGP de heer dr. C.S.L. Janse zitting terwijl van de Raad
van Toezicht deel uitmaken de heren J. Dankers en dr. A. Bloed. De heer Bloed heeft te kennen
gegeven zijn functie ter beschikking te stellen wegens zijn zeer drukke en veelal buitenlandse
activiteiten die niet te combineren zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Het
Hoofdbestuur zal in zijn plaats een ander benoemen. Plaatsvervangende leden van de Raad van
Toezicht zijn de heren mr. R.A.C. Donk en ir. J. Lock.
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Het IMD houdt zich bezig met activiteiten ter ondersteuning van politieke partijen in
ontwikkelingslanden. Dit gebeurt via twee programma lijnen. Ten eerste worden in samenwerking
met de verschillenden partijen in een land activiteiten ontwikkeld die de samenwerking tussen de
partijen moeten bevorderen. Een gelijk speelveld maar ook een conflictoplossend mechanisme zijn
voor goed functionerende meerpartijen democratieën uiterst belangrijk. Ten tweede wordt per partij
een project ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan versterking van de inwendige structuur.
Gedacht kan dan worden aan het schrijven van een partij- en verkiezingsprogramma, maar ook aan
meer triviale zaken, zoals financiële administratie, ledenadministratie en communicatie- en
medialijnen. Meer informatie over dit werk is te vinden op de site van het IMD, www.nimd.org.
Daar kan ook worden ingeschreven voor een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief.
De partijcoördinator van de SGP participeert in drie landenteams, namelijk Mali, Ghana en Kenia.
Daarnaast kan een deel van zijn tijd worden ingezet voor voorlichting over het werk van het IMD
binnen de SGP en haar verschillende geledingen.

3.2
Vaststellen jaarrekening
Tijdens de op 28 februari 2004 gehouden algemene vergadering (partijdag) is een peiling gehouden
naar de bij de aanwezige kiesverenigingen levende voorkeur als het gaat om het al dan niet uitstellen
van de partijdag tot een later tijdstip in het jaar in verband met de voorjaarsvakantie. Uit die peiling
bleek dat een meerderheid voor handhaving van het bestendige gebruik was om de partijdag op de
laatste zaterdag van februari te houden. Ook nadien is het Hoofdbestuur nog benaderd met de vraag
om de partijdag 2 weken eerder of later te houden in verband met de schoolvakanties. Verder is
tijdens bovenbedoelde partijdag een aantal vragen gesteld over de procedure tot vaststelling van de
jaarrekening en de décharge van de penningmeester van het Hoofdbestuur.
Ten aanzien van de procedure tot vaststelling van de jaarrekening is gebleken dat het Hoofdbestuur in
beginsel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag moet uitbrengen aan de
kiesverenigingen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid (jaarverslag
secretaris). Dit kan mondeling gebeuren zoals steeds het geval is geweest. Echter, het Hoofdbestuur
moet tevens de balans en de staat van baten en lasten (gecomprimeerd) met een (korte) toelichting
ter goedkeuring aan de partijdag overleggen, vergezeld van een accountantsverklaring. De
goedkeuring van de jaarrekening door de partijdag strekt tot décharge van de penningmeester.
Goedkeuring door de partijdag impliceert uiteraard dat de leden (kiesverenigingen) vooraf daarvan
hebben kunnen kennis nemen.
Gelet op het voorgaande is door het Hoofdbestuur besloten om in het vervolg voorafgaande aan de
partijdag de plaatselijke kiesverenigingen in het bezit te stellen van:
- het programma van de partijdag;
- het jaarverslag van de secretaris;
- de balans, de staat van lasten en baten mét een toelichting daarop;
- de accountantsverklaring;
- het verslag van de vorige partijdag.
Met dit document is uitvoering gegeven aan bovenvermeld besluit.
Uiteraard is het programma van de partijdag zodanig aangepast dat de goedkeuring van de
jaarrekening en de décharge van het Hoofdbestuur expliciet zijn geagendeerd. Verder wordt
gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen over het verslag van de secretaris. Het ter
vergadering voorlezen van een secretariaatsverslag en van het financiële verslag blijft uiteraard
achterwege.
Het voorgaande impliceert wél dat de partijdag in het vervolg niet langer "als regel in de maand
februari" kan worden gehouden. Het opstellen van de jaarrekening, de controle, de vermenigvuldiging
en de verzending daarvan vergen nu eenmaal de nodige tijd. In weerwil van de hierboven bedoelde in
2004 ter vergadering uitgevoerde peiling terzake, zal de algemene vergadering in het vervolg op de
laatste zaterdag van maart of in voorkomend geval de eerste zaterdag van april worden gehouden.
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3.3
Regiobijeenkomsten / vitalisering kiesverenigingen
In de periode oktober 1996 - april 1997 is op initiatief van het Hoofdbestuur een tiental zogenaamde
regioavonden gehouden. Na afloop van deze eerste serie regioavonden is besloten een dergelijke
cyclus waarbinnen het Hoofdbestuur binnen een bepaalde periode alle regio’s bezoekt, voort te
zetten. Met een tweede cyclus is in 1999 begonnen. Aan die tweede cyclus is echter nauwelijks
uitvoering gegeven, mede vanwege organisatorische redenen. Het Hoofdbestuur heeft in 2004
besloten de “draad weer op te pakken”.
Het is de bedoeling om D.V. de komende 2½ jaar in 15 verschillende regio’s een dergelijke
bijeenkomst te beleggen. Tijdens die bijeenkomsten zal door het Hoofdbestuur vooral aandacht
worden gegeven aan onderwerpen als het hoe en waarom van de partijorganisatie en bevordering van
de aantrekkingskracht van ledenvergaderingen. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om een juiste
balans tussen bezinning op politieke thema's enerzijds (hoofdzaak) en huishoudelijke zaken
anderzijds (bijzaak). En om de zorg voor een afwisselend programma met voldoende tijd voor
interactie/discussie. Het betreft tenslotte politieke bijeenkomsten.
Het Hoofdbestuur gaat overigens niet op pad met het idee overal pasklare oplossingen te kunnen
bieden. Wel is het ervan overtuigd ideeën op te zullen doen die elders toegepast kunnen worden. Dit
voorgenomen traject betekent niet dat men moet gaan wachten totdat men als regio aan de beurt is.
Een aantal aandachtspunten is algemeen bekend en dient voortdurend aandacht te hebben van alle
SGP-bestuurders en -leden. Zo moet op vergaderingen van kiesverenigingen aandacht geschonken
worden aan de overdracht van het SGP-beginsel. Niet alleen studieverenigingen en onze jongeren,
maar van ouderen én jongeren wordt ook in het verband van kiesverenigingen een voortdurende
toetsing gevraagd van de vragen van vandaag de dag aan Gods Woord. Dat staat voorop. Wat
hebben we aan een goed lopende organisatie wanneer we het waarom van onze (bestreden)
standpunten onvoldoende kennen.
De regiobijeenkomsten worden geleid door de algemeen voorzitter van het Hoofdbestuur, de heer W.
Kolijn. Daarnaast zijn een of meerdere andere leden van het Hoofdbestuur aanwezig. Verder
bezoekt ten minste één lid van de fractie van de SGP in de Tweede Kamer deze bijeenkomsten. Tot
slot zijn ook medewerkers van de verschillende geledingen (Guido de Brès-Stichting, Voorlichting &
Vorming en SGP-Jongeren) aanwezig.
Het programma bestaat uit een door de heer Kolijn te houden lezing met als thema “Hoe houden (en
krijgen) wij onze kiesvereniging vitaal?” Vervolgens wordt aan de hand van een aantal
stellingen/vragen in kleinere groepjes daarover verder gediscussieerd en worden ervaringen
uitgewisseld. Het resultaat wordt achteraf neergelegd in een aan de deelnemers toe te zenden
document dat dient als handvat om zowel de discussie in de regio voort te zetten als ter evaluatie voor
een volgende bijeenkomst om te bezien wat er nu feitelijk mee is gedaan in de tussenliggende
periode.
Inmiddels zijn de eerste twee van de in totaal vijftien te beleggen regiobijeenkomsten gehouden en
(intern) geëvalueerd. Het ging bij die evaluatie bijvoorbeeld om de vraag of de gekozen werkwijze van
een wat kortere inleiding en daarna discussie in groepjes een juiste is. Het ging ook om de vraag hoe
alsnog kiesverenigingen kunnen worden bereikt die zich op een andere manier, zoals met de
regiobijeenkomsten, niet laten bereiken. En het ging over de manier waarop de aandacht van
kiesverenigingen meer structureel op de noodzaak van vitaliteit kan worden gericht.
Op grond van bedoelde evaluatie is besloten de nieuwe opzet van de bijeenkomsten ongewijzigd
voort te zetten. Wel zullen de bijeenkomsten nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht van
de kiesverenigingen en de leden daarvan, bijvoorbeeld door middel van advertenties in het
Reformatorisch Dagblad. Gebleken is dat uitnodigingen niet altijd (tijdig) op de juiste plaats
aankomen. Helaas geeft ook een aantal kiesverenigingen zondermeer geen gehoor aan de oproep
de regiobijeenkomsten te bezoeken.
Verder wordt ernaar gestreefd het aantal bijeenkomsten per vergaderseizoen te vermeerderen zodat
alle vijftien regio's elke twee jaren zullen worden bezocht.
Belangrijk is ook dat voorzien gaat worden in een sluitend netwerk van "ondersteuning" voor
plaatselijke kiesverenigingen. Dat kan bijvoorbeeld door het openstellen van de kadercursus van de
SGP-Jongeren voor bestuursleden van die kiesverenigingen. In die cursus komen hele praktische
onderwerpen aan de orde zoals de vraag hoe een ledenvergadering kan worden opgezet, etc. Een
andere vorm van ondersteuning is het op verzoek informeren over mogelijke sprekers die over een
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bepaald onderwerp "een lezing op de plank hebben liggen". Tot slot wordt gedacht aan het actief
betrekken van de provinciale verenigingen bij het gestructureerd en frequent onderhouden van
contacten met de kiesverenigingen. Zij kunnen tot taak krijgen om enerzijds de kiesverenigingen te
enthousiasmeren en anderzijds in een vroegtijdig stadium negatieve ontwikkelingen te signaleren.
Door personen vanuit de verschillende provinciale verenigingen gezamenlijk met enige regelmaat te
laten overleggen met de medewerkers van het ds. G.H. Kerstenhuis, wordt uitwisseling van informatie
en ideeën bevorderd.

3.4
Statuten
Een niet gering aantal kiesverenigingen heeft nog steeds geen statuten. Een aantal kiesverenigingen
is daar in het achterliggende jaar echter wel mee bezig geweest. Van een negental kiesverenigingen
is het concept van de statuten van commentaar voorzien. In zes gevallen kon het aan het
Hoofdbestuur voorgelegde (gewijzigde) concept worden goedgekeurd, terwijl een drietal concepten
nog op goedkeuring wacht in verband met daarin aan te brengen wijzigingen.

3.5
De Banier
In het afgelopen jaar is De Banier weer 24 keer verschenen waaronder 4 keer in een oplage voor alle
leden. Het aantal betalende abonnees is 6.120.
Tot en met het jaar 2003 werd De Banier ten behoeve van blinden en slechtzienden ook uitgegeven
op cassetteband. Deze activiteit werd verzorgd door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden, het CBB. Per 1 januari 2004 is men hiermee gestopt.
De heer R. Stark te Zwartebroek is bereid gevonden dit werk als vrijwilliger op zich te nemen. Hij
heeft reeds enkele jaren ervaring in dit werk opgedaan bij het CBB. Het Hoofdbestuur is hem
daarvoor zeer erkentelijk.
De Banier in gesproken versie komt in de week na het verschijnen van de “papieren” versie uit. Een
negental personen maakt van deze mogelijkheid gebruik.
In De Banier van 11 januari 2002 werd melding gemaakt van het feit dat De Banier vanaf dat moment
in een nieuw jasje was gestoken. De maat, de kleur en de vorm zijn toen duidelijk veranderd in een
poging ons partijblad aantrekkelijker te maken. Toen werd echter ook al de verwachting uitgesproken
dat aan het nieuwe jasje weldra verstelwerk zou moeten worden verricht. En inderdaad, vanaf 1
oktober 2004 is De Banier geheel in full color verschenen, waardoor het blad nog aantrekkelijker is
geworden.
De Banier geeft elke veertien dagen, behoudens in de vakantieperiode, die gelegenheid om de
betrokkenheid bij het werk van de SGP te tonen door van dichtbij te willen volgen van wat er in en om
de partij en in de samenleving speelt.
In de redactie van De Banier is de plaats van ds. D.J. Budding ingenomen door ds. A. van Heteren.
De redactie bestaat op dit moment uit:
• W. Kolijn (hoofdredacteur)
• mr. V.A. Smit (eindredacteur)
• drs. M. de Bruyne
• ds. J.H. van Daalen
• ds. A. van Heteren
• drs. G. van Veldhuizen
• ir. B.J. van der Vlies
De redactie heeft in 2004 één keer vergaderd.

3.6
Conferentie
Aan het doordenken van de praktische uitwerking van het SGP-beginsel tracht het Hoofdbestuur, in
samenwerking met de geledingen (SGP-Jongeren, Guido de Brès-Stichting en Voorlichting &
Vorming) en de Tweede Kamerfractie, o.a. invulling te geven door het jaarlijks organiseren van een
conferentie.
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In 2004 heeft die bijeenkomst plaatsgevonden op 15 oktober. Het onderwerp was de grondrechten in
een pluriforme samenleving en de positie van politieke ambtsdragers. Hierover is in het voorjaar van
2004 door minister De Graaf van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nota uitgebracht.
De sprekers waren mr. A. Weggeman, stafjurist bij de Raad van State en drs. S.Stoop, burgemeester
van Dirksland. De forumdiscussie vond plaats onder leiding van de heer W. Kolijn met medewerking
van de sprekers en mr.dr. J.T. van den Berg (oud-Tweede Kamerlid voor de SGP).
De keuze van het onderwerp heeft te maken met het feit dat de Nederlandse samenleving in
toenemende mate pluriform is. Er bestaat een grote verscheidenheid aan godsdiensten,
levensbeschouwingen en leefstijlen. Dit leidt de laatste jaren steeds meer tot spanningen en
botsingen van grondrechten. Het lijkt erop dat in het bijzonder godsdienstige opvattingen in
toenemende mate weerstand oproepen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies die er geweest zijn over
uitspraken van imams en predikanten over homoseksualiteit. Naar aanleiding van de moord op Van
Gogh en uitlatingen van columnisten is een discussie ontstaan over de vrijheid van meningsuiting.
Minister De Graaf gaat in zijn notitie in op vragen als: Wat mag je zeggen over andersdenkenden
zonder te discrimineren? Hoe anders mag je zijn in Nederland? Hoe tolerant zijn wij? Ook voor de
SGP is het van groot belang over deze vragen na te denken. Tijdens de conferentie is nagedacht
over de vraag welke ruimte de Grondwet biedt voor het uiten van minderheidsopvattingen, zowel
binnen als buiten het openbaar bestuur, en hoe SGP-ers deze ruimte in de praktijk invullen.
Kennisname hiervan is voor bestuurders en volksvertegenwoordigers van groot belang. Helaas was
de opkomst teleurstellend. Dit was wellicht te wijten aan het tijdstip van deze conferentie, de vrijdag
voor de herfstvakantie.

3.7

Verkiezingen

3.7.1 Europees Parlement
Op 10 juni 2004 werden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. De
SGP zette de samenwerking met de ChristenUnie in het Europees Parlement voort. De campagne
werd in de maanden voor de verkiezingen door een team van mensen uit beide partijen voorbereid en
georganiseerd. In de laatste weken voor de verkiezingen was ook het medewerkersteam van de
Eurofractie volledig beschikbaar voor de campagne. Het campagneteam zorgde voor de
verkiezingsfolder, advertenties, promotiematerialen, organisatie van verkiezingsbijeenkomsten en
werkbezoeken in overleg met plaatselijke afdelingen van de partijen en andere vormen van publiciteit.
Er werden verschillende verkiezingsbijeenkomsten gehouden en werkbezoeken afgelegd, zowel door
de afzonderlijke partijen en kandidaten als gezamenlijk. De campagne startte officieel op 11 mei in
Gorinchem en de laatste bijeenkomst werd op 9 juni 2004 in Gouda gehouden. In die laatste maand
voor de verkiezingen waren de eerste drie kandidaten van de lijst, waaronder SGP-kandidaat drs. B.
Belder, volop in touw om het verkiezingsprogramma “Geloofwaardige keuzes. Manifest voor
Christelijke politiek in Europa” aan de kiezers van Groningen tot Middelburg te presenteren. In de
campagne werd helder stelling genomen ten aanzien van onderwerpen als de Europese Grondwet,
toetreding van Turkije, terrorismebestrijding en veiligheid, landbouw en milieu, vervolging van
christenen, asielbeleid en het vredesproces in het Midden Oosten.
Nadat in alle Europese landen, inclusief de tien nieuwe per 1 mei 2004 toegetreden lidstaten, de
verkiezingen waren gehouden, werd op 15 juni de officiële uitslag bekend. Voor de Eurofractie
ChristenUnie/SGP betekende dit dankzij de horizontale lijstverbinding met het CDA twee zetels, zodat
de heren Blokland en Belder voor een nieuwe periode gekozen waren. Teleurstellend was het verlies
voor onze lijst van bijna 30.000 stemmen ten opzichte van de Europese verkiezingen in 1999.
De heer Belder haalde met 44.473 stemmen ruim 2,5 keer de voorkeursdrempel.
Na de verkiezingen trad de Eurofractie ChristenUnie/SGP toe tot de Fractie voor Onafhankelijkheid en
Democratie (Ind/Dem). Deze fractie in het Europees Parlement bestaat uit 36 leden uit uiteenlopende
lidstaten. Men vindt elkaar onder andere in het standpunt tegen de Europese Grondwet. De
Eurofractie heeft binnen Ind/Dem alle vrijheid om volgens haar eigen programma te spreken en te
stemmen en zo een christelijk politiek getuigenis te laten horen in het Europees Parlement.
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D.V. in het voorjaar van 2005 zal een raadplegend referendum worden gehouden over de Europese
Grondwet. Het staat buiten kijf dat de SGP tegen de Europese Grondwet is. Het Hoofdbestuur heeft
zich de vraag gesteld welk gevolg moet worden verbonden aan het standpunt van de SGP over
referenda, mede gelet op het feit dat het in dit geval niet om een correctief, maar om een raadplegend
referendum gaat waarbij de beslissingsbevoegdheid blijft waar die ook hoort, namelijk bij het
parlement. Om staatsrechtelijke redenen niet meedoen betekent bewust meewerken aan het laten
ontstaan c.q. bestaan van een vertekend beeld. Het Hoofdbestuur beraadt zich nog op een definitief
standpunt.
Door de heer Belder wordt aan het Hoofdbestuur van de SGP - los van de verplichte financiële
rapportages - jaarlijks een accountantsrapport over zijn algemene onkostenvergoeding overgelegd.

3.7.2 Gemeenteraden (na herindeling)
In een aantal gemeenten is er een verkiezing geweest van de leden van de gemeenteraad. Dit in
verband met een gemeentelijke herindeling. De werkzaamheden die daaruit voortvloeiden zijn voor
het partijbureau van weinig betekenis geweest. In het geval dat door middel van een verticale
lijstverbinding werd samengewerkt met de ChristenUnie, is door het Hoofdbestuur de op grond van de
Kieswet vereiste machtiging afgegeven om de aanduiding "Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)"
boven de lijst te kunnen plaatsen.

3.8

In- en extern overleg

3.8.1 Permanente campagnecommissie
Het Hoofdbestuur heeft, op voorstel van de permanente campagnecommissie, besloten dat die
commissie ter voorbereiding op verkiezingen voor de Tweede Kamer drie (sub)commissies instelt die
allen een eigen helder afgebakende taak krijgen. Het gaat dan om de “programmacommissie”, de
“strategiecommissie” en de “commissie faciliteiten”.
De campagnecommissie heeft in verkiezingstijd als belangrijkste taken om te zorgen voor een goede
bemensing van de drie commissies zodat de taken adequaat kunnen worden uitgevoerd en te zorgen
voor de algehele coördinatie van de verkiezingscampagne. De voorzitters van de commissies
fungeren in campagnetijd als dagelijks bestuur van de campagnecommissie zodat slagvaardig kan
worden opgetreden.
De programmacommissie heeft als taak te zorgen voor een goed verkiezingsprogramma. Bij het
schrijven wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van ideëen uit de achterban. Dit kan bijvoorbeeld
door deskundigen te laten reageren op conceptteksten.
De strategiecommissie heeft als taak om een strategisch plan te ontwikkelen met daarin omschreven
welke doelgroepen met welke boodschappen op welke wijze geconfronteerd worden en heeft als taak
om aan de hand van dit plan activiteiten uit te voeren, zoals het schrijven van sprekersnotities over
lastige onderwerpen, etc.
De commissie faciliteiten organiseert alle activiteiten waartoe de strategiecommissie dan wel de
campagnecommissie besluit, zoals de organisatie van bijeenkomsten en werkbezoeken en de
verspreiding van programma's, flyers, folders, verkiezingskranten, etc. Deze commissie heeft dus een
puur uitvoerende taak.
Ruim vóór de verkiezingen wordt iemand (één formatieplaats) tijdelijk vrijgesteld dan wel iemand van
buiten aangezocht om goed in te kunnen spelen op de grote hoeveelheid extra werk die er nu
eenmaal is in campagnetijd. Dit geldt zeker als er zowel gemeenteraads- als Tweede
Kamerverkiezingen zijn in één jaar. Deze persoon zal met name bezig zijn met de commissie
faciliteiten.
De campagneleider zit in alle commissies, is geen voorzitter van één van de commissies en kan zowel
intern als extern geworven worden.
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De algemeen voorzitter van de partij is voorzitter van de strategiecommissie. Het hoofd partijbureau is
voorzitter van de commissie faciliteiten. De algemeen secretaris is voorzitter van de permanente
campagnecommissie. De voorzitter van de programmacommissie kan een interne of externe
deskundige zijn. Deze voorzitter wordt benoemd door het Hoofdbestuur, op voordracht van de
campagnecommissie.
De campagnecommissie is permanent. De strategie- en faciliteitencommissie worden 1 jaar voor de
verkiezingen ingesteld. De programmacommissie wordt 1½ jaar voor de verkiezingen ingesteld. Bij
tussentijdse verkiezingen worden de drie commissies uiterlijk 1 week na de val van het kabinet
ingesteld.
De permanente campagnecommissie bestaat thans uit de volgende personen:
• J.P. van der Bas
• drs. J.W. van Berkum
• mw. drs. R. Biemond
• drs. M. de Bruyne
• J.D. Heijkamp
• mw. J. de Jong (secretaresse)
• W. Kolijn
• mr. V.A. Smit (voorzitter)
• drs. G. van Veldhuizen
• ir. B.J. van der Vlies (in verkiezingstijd en naar behoefte)
In verkiezingstijd wordt aan de permanente campagnecommissie de voor die verkiezingen benoemde
campagneleider tijdelijk toegevoegd.
De permanente campagnecommissie heeft in 2004 vier keer vergaderd. Uiteraard is bovenvermelde
nieuwe structuur onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast zijn aan de orde geweest de opzet van
de tien keer per jaar in het Reformatorisch Dagblad verschijnende advertenties (zoals bij het nieuwe
jaar), de verkiezing van het Europees Parlement, het al dan niet deelnemen aan beurzen en de
beoogde nieuwe opzet van het folderen in landelijk gebied.
De op 26 juni 2004 gehouden Open Dag van de SGP-fractie in de Tweede Kamer bleek opnieuw zeer
te worden gewaardeerd. Een dergelijke dag zal D.V. ook in volgende jaren worden georganiseerd.

3.8.2 Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
Al weer enkele jaren is er een overlegorgaan binnen de partij dat luistert naar de naam Breed
Bestuurlijk Overleg (BBO). Het uitgangspunt van dit overleg is destijds als volgt onder woorden
gebracht: 'Het geheel is meer dan de som der delen'. Daarmee wordt bedoeld dat, zoveel als mogelijk
is, alle binnen onze partij opererende geledingen hun beleid én hun activiteiten op elkaar moeten
afstemmen en alle mogelijkheden moeten benutten om van elkaars diensten, mogelijkheden en
middelen gebruik te maken. Daarmee kunnen we elkaar versterken en mét elkaar meer doen dan de
optelsom van alles wat we afzonderlijk doen.
Geconstateerd werd dat passief besturen niet meer voldoet en dat daarom beleidsplanmatig werken
gewenst is. Het Hoofdbestuur heeft destijds dan ook positief gereageerd op het verzoek vanuit het
BBO om te komen met een beleidsplan. Gezien de positie van het Hoofdbestuur kan dat gezien
worden als de aanzet voor een integraal partijbeleid. Daarbij wil het Hoofdbestuur beslist niet treden
in de reglementair, statutair of wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden van de diverse geledingen,
maar proberen haar eigen verantwoordelijkheid als gekozen bestuur voor het geheel van de partij
gestalte te geven. In het “Voorstel strategische taak BBO”, gedateerd 16 mei 2001 is voor het BBO als
doel gesteld: “Het gezamenlijk bezinnen op de realisering van de doelstelling van de partij en zorg te
dragen voor een goede coördinatie van politieke activiteiten die hieruit voortvloeien op basis van een
duidelijke strategie.”
Mede om organisatorische redenen is dit de achterliggende jaren blijven liggen. Het Hoofdbestuur
heeft besloten ook wat dit betreft de “draad weer op te pakken”.
In de op 16 februari 2004 gehouden vergadering van het BBO is geconstateerd dat bedoeld overleg
aan waarde kan winnen door er een meer dynamisch karakter aan te geven. Een op te stellen
activiteitenoverzicht, met daarin een onderscheid tussen uitvoerende en beleidsvormende activiteiten
(visieontwikkeling), kan daaraan dienstbaar zijn. Zo'n overzicht is een handvat om meer recht te doen
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aan de samenhang tussen Hoofdbestuur en geledingen en meer overzicht te bieden zodat ook
eventuele hiaten en overlappingen beter in beeld komen.
Overigens heeft het activiteitenoverzicht geen prioriteit en zal het daarom de komende jaren langs de
weg van de geleidelijkheid tot stand worden gebracht.
In het BBO, dat drie keer heeft vergaderd in 2004, is onder meer gesproken over de nieuwe opzet van
de regio-bijeenkomsten, de evaluatie van de eerste twee daarvan, het op 15 oktober 2004
georganiseerde congres over Grondrechten in een pluriforme samenleving, de (on)mogelijkheden met
betrekking tot het “binden” aan de partij van jongeren boven de 28 jaar en de zogenoemde
“combinatielidmaatschappen” voor jongeren beneden de 28 jaar.
De vergaderingen van het BBO worden voorbereid door het zogenoemde Beleidsmatig Overleg
Kerstenhuis en Fractie (BOKF). Daarvan maken deel uit de algemeen secretaris, het hoofd van het
partijbureau en van elke geleding een medewerker alsmede een medewerker van de Tweede
Kamerfractie. Het BOKF heeft zeven keer vergaderd.

3.8.3 Commissie Interne Organisatie (CIO)
Zoals de inhoudelijke afstemming van activiteiten binnen de verschillende geledingen, zoals hiervoor
toegelicht, plaats vindt binnen het BBO, is het beheer van het ds. G.H. Kerstenhuis en de zorg voor
alle faciliteiten ten behoeve van de werknemers opgedragen aan de Commissie Interne Organisatie
(CIO). In deze commissie participeren alle geledingen. De commissie wordt gevormd door de
voorzitters van de geledingen, respectievelijk de heren W. Kolijn, algemeen voorzitter SGP, mr. A.J.C.
van Bemmel, voorzitter SGP-Jongeren, dr. W.Fieret, voorzitter Guido de Bresstichting en J.P. Tanis,
voorzitter Stichting Voorlichting en Vorming. De heer J.P. van der Bas, hoofd partijbureau, is
secretaris van de commissie, die in 2004 driemaal in vergadering bijeen kwam.

3.8.4 Commissie Aanpassing Toelichting Gemeenteprogram
In de op 3 december 2004 gehouden vergadering van het Hoofdbestuur is de (her)benoeming van de
leden van de Commissie Actualisering Toelichting Gemeenteprogram bekrachtigd.
De commissie heeft een permanent karakter en heeft als opdracht het Hoofdbestuur minimaal
eenmaal per vier jaar, bij voorkeur in het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, te
adviseren inzake noodzakelijke aanpassingen c.q. wijzigingen in het Gemeenteprogram.
De commissie bestaat thans uit de volgende personen:
• drs. J. van Belzen (tevens voorzitter van de commissie), lid Hoofdbestuur, burgemeester van de
gemeente Graafstroom;
• mw. drs. R. Biemond (tevens secretaresse), voorlichtingsfunctionaris Voorlichting & Vorming;
• M. Bogerd, gemeentesecretaris Urk, statenlid Flevoland;
• T. van Oostenbrugge, griffier Schouwen-Duiveland, statenlid Zeeland;
• mr. V.A. Smit, raadslid Ridderkerk, algemeen secretaris SGP;
• F.J. Tollenaar, wethouder Borsele;
• drs. W. Verweij, fractiemedewerker Binnenlandse Zaken;
• drs. P. van Vugt, wethouder Barendrecht;
• mr. A. Weggeman, jurist Raad van State en commissielid Capelle aan den IJssel
De commissie beoogt de actualisering D.V. begin 2006 te hebben afgerond zodat een actuele versie
van het Gemeenteprogram en de toelichting daarop direct na de verkiezing van de leden van de
gemeenteraden op 7 maart 2006 kan worden toegezonden aan gemeenteraadsleden voor de SGP.

3.8.5 Burgemeestersoverleg
In het verleden vond regelmatig overleg plaats tussen (een deel van) het Hoofdbestuur van de SGP
en de burgemeesters die lid waren van de SGP. Op enig moment is daarvoor in de plaats gekomen
de jaarlijks door de gezamenlijke geledingen georganiseerde conferentie voor een zeer brede
doelgroep. Het gevolg daarvan is geweest dat het waardevolle contact met de burgemeesters
verloren is gegaan. Het Hoofdbestuur en de burgemeesters betreuren dat. Om die reden heeft het
Hoofdbestuur weer een gestructureerd burgemeestersoverleg geïnitieerd.
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In dit verband mag niet onvermeld blijven dat de heer K.J.G. Kats op 6 december 2004 is
geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Liesveld. De heer Kats was voor zijn benoeming
raadslid in de gemeente Zeist.
Verder heeft de heer mr. B.J. van Putten op vrijdag 14 april 2004 zijn 25-jarig ambtsjubileum herdacht.
Zijn eerste standplaats was de gemeente Mariekerke op Walcheren. Een gemeentelijke herindeling
betekende het einde van dat burgemeesterschap. Door een spoedige benoeming te Putten kon hij in
zijn geliefd ambt verder aan de slag gaan.

3.8.6 Overleg met bestuur ChristenUnie
Er is twee keer regulier overleg gevoerd met het bestuur van de ChristenUnie. In beide besprekingen
stond de verkiezing van de leden van het Europees Parlement centraal.
Op 14 februari 2005 heeft nader overleg plaatsgevonden over samenwerking met de ChristenUnie bij
de gemeenteraadsverkiezingen D.V. van 2006. Door beide besturen is de intentie uitgesproken om
de samenwerking, die in verschillende gemeenten al jarenlang goed verloopt, voort te zetten. De
inzet van beide besturen is om een Christelijk geluid in de gemeenteraden te behouden.
In dit verband zij voorts nog vermeld dat een afgevaardigde van het Hoofdbestuur zo mogelijk de
algemene vergaderingen (Uniecongres) van de ChristenUnie bijwoont om mede daardoor blijk te
geven van wederzijds meeleven.

3.8.7. Voorzittersoverleg politieke partijen
Namens de SGP neemt de algemeen voorzitter, de heer W. Kolijn, deel aan het periodiek overleg
tussen de voorzitters van politieke partijen. Dit overleg vond in 2004 driemaal plaats. Eenmaal is
rechtstreeks overleg gevoerd met de minister van BZK. Dat ging over de voorgenomen wijzigingen
betreffende de hoogte en het systeem van de subsidiering van politieke partijen. Andere onderwerpen
die in dit overleg ter sprake kwamen zijn de positie van politieke partijen in het politiek bestel,
wijzingen in het kiesstelsel, de gekozen burgemeester en de vraag of partijen verplichte geldelijke
afdrachten aan haar vertegenwoordigers mogen opleggen. Wat de SGP betreft is, wat het laatste
aangaat, sprake van volstrekte vrijwilligheid.

3.9

Ad hoc commissies

3.9.1 Brochure over regeerambt en vrouw
Een commissie bestaande uit de heren ds. D.J. Budding, ds. A.A. Egas, ds. P. den Ouden, ds. J.M.D.
de Heer en drs. P.A. Zevenbergen heeft zich intensief beziggehouden met de redactie van een
brochure waarin het standpunt van de SGP inzake de vrouw in de politiek nogmaals op heldere wijze
voor het voetlicht wordt gebracht. Met name voor onze jongeren is het nodig de argumenten die
hebben geleid tot het standpunt van de SGP in de jaren negentig toe te lichten.
De concepttekst is nog niet helemaal gereed. Het Hoofdbestuur heeft bovendien besloten de tekst
eerst nog kritisch te laten becommentariëren door geledingen van de partij.
In dat licht is op 27 augustus 2004 desgevraagd met een aantal wethouders een gesprek gevoerd
over dit onderwerp. Toegezegd is dat een concept van de brochure voor het verschijnen daarvan zal
worden besproken met het zogenoemde "Wethoudersoverleg". Dit is een informeel overleg tussen
SGP-wethouders dat zij zelf organiseren en in stand houden.

3.9.2 Verspreiden van verkiezingsfolders
Tijdens de op 28 februari 2004 gehouden algemene vergadering is een voorstel aan de orde geweest
van de pkv. te Vlissingen om de kosten van het verspreiden van verkiezingsfolders door
kiesverenigingen die niet in staat zijn om zelfstandig folders te verspreiden ten laste van het
verkiezingsfonds te brengen. Er is toen ingestemd met het preadvies van het Hoofdbestuur om een
commissie te benoemen om dit voorstel nader te onderzoeken. In dit onderzoek zou tevens worden
betrokken het door de pkv. te Nieuwleusen in 2003 reeds gedane voorstel om een goede coördinatie
op te zetten voor het voorzien van affiches en folders in alle gebieden in campagnetijd.
De commissie bestaande uit de heren A. de Boer, J.D. Heijkamp en J.P. Tanis heeft eind 2004
gerapporteerd. Op grond van die rapportage is door het Hoofdbestuur het volgende besloten.
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Gemeenteraadsverkiezingen en affiches
Alle campagneactiviteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de
plaatselijke kiesverenigingen in samenwerking met de desbetreffende raadsfracties. Daarbij was het
tot nu toe nog wel zo dat door plaatselijke kiesverenigingen door tussenkomst van het partijbureau
aanplakbiljetten konden worden besteld. Uit de praktijk blijkt echter dat steeds meer kiesverenigingen
hun eigen uitstraling van het affiche willen bepalen en daarom geen gebruik meer maken van het
standaardmodel. Ook de voortschrijdende techniek van digitale verwerking, etc. biedt
kiesverenigingen niet alleen veel meer mogelijkheden dan voorheen het geval was, maar leidt ook tot
een aantrekkelijker prijsstelling zodat het voordeel van de collectiviteit nauwelijks nog aanwezig is.
Gelet op het voorgaande is door het Hoofdbestuur besloten om niet langer meer als intermediair te
functioneren voor het ontwerpen en drukken van affiches bij gemeenteraadsverkiezingen. Voor
kiesverenigingen die daaraan behoefte hebben, stelt het Hoofdbestuur wel het standaardmodel affiche
met partijlogo digitaal ter beschikking. Dit standaardmodel kan bij het partijbureau worden
opgevraagd waarna de desbetreffende kiesvereniging dat al dan niet bewerkt ter vermenigvuldiging
kan aanbieden aan een (plaatselijke) drukkerij.
Provinciale Staten en affiches
Voor wat betreft de verkiezing van de leden van Provinciale Staten geldt mutatis mutandis hetzelfde
als hierboven is vermeld onder "Gemeenteraadsverkiezingen en affiches".
Voor wat betreft de kosten van de desbetreffende verkiezingscampagne zij vermeld dat die deels ten
laste van de provinciale verenigingen komen en deels ten laste van het Hoofdbestuur. Met het oog
daarop wordt door het Hoofdbestuur alsdan een giftenactie gehouden door middel van het bijsluiten
van een acceptgiro bij De Banier. Ten laste van het verkiezingsfonds wordt door het Hoofdbestuur
éénmaal een paginagrote advertentie geplaatst in zowel het Reformatorisch Dagblad als het
Nederlands Dagblad. De provinciale verenigingen zijn vrij in de besteding van het hen beschikbaar
gestelde budget. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt naar een bestemming voor folders
enerzijds en voor advertenties anderzijds. De bijdrage van het Hoofdbestuur wordt uitbetaald na
overlegging van kopieën van facturen. De hoogte van die bijdrage wordt vastgesteld op basis van de
begroting van de laatst gehouden verkiezing en is via een omslagstelsel afhankelijk van stemmen- en
folderaantallen per provincie. De bijdrage wordt bij elke verkiezing geïndexeerd op basis van de
prijsontwikkeling. Het totaal beschikbare budget voor de verkiezing in 2003 was € 90.000
De provinciale verenigingen mogen niet zelf een giftenactie organiseren onder partijleden. Dit leidt in
combinatie met de giftenactie van het Hoofdbestuur voor hetzelfde doel slechts tot verwarring.
Tweede Kamer
De verantwoordelijkheid voor de Tweede Kamerverkiezingen ligt geheel bij het Hoofdbestuur die de
uitvoering heeft opgedragen aan de permanente campagnecommissie. De kosten van deze
verkiezing worden betaald ten laste van het verkiezingsfonds. Dit fonds wordt gevormd uit de
jaarlijkse ledenbijdragen, een eventueel positief resultaat uit de exploitatie van De Banier en niet in het
minst door vrijwillige verkiezingsbijdragen door middel van een acceptgiro bij De Banier.
In deze procedures worden geen wijzigingen aangebracht.
Affiches plakken in héél Nederland
Het Hoofdbestuur heeft besloten in het vervolg bij Tweede Kamerverkiezingen alle aanplakborden in
alle gemeenten in Nederland te laten beplakken met SGP-affiches. Voor de uitwerking daarvan heeft
het Hoofdbestuur de steun van de plaatselijke kiesverenigingen nodig.
Het Hoofdbestuur heeft elk bestuur van een plaatselijke kiesvereniging gevraagd een zogenoemde
"propagandacoördinator" aan te stellen, die verantwoordelijk wordt voor het (laten) beplakken (er zijn
gemeenten die dit voor partijen doen) van verkiezingsborden. Door het partijbureau zal een overzicht
worden gemaakt waarin alle gemeenten worden toegedeeld aan de onderscheiden plaatselijke
kiesverenigingen. Voor gebieden waarin geen kiesverenigingen aanwezig zijn, zal door het
partijbureau worden gezocht naar vrijwilligers die bereid zijn het aanplakken voor hun rekening te
nemen. De daarmee verband houdende reiskosten worden vergoed. Tot slot zal door het
partijbureau eenmalig worden geïnventariseerd hoeveel aanplakborden er per gemeente zijn.
Bovenbedoelde propagandacoördinatoren hebben een gelijke taak bij de verkiezing van Provinciale
Staten. Om die reden worden hun namen en adresgegevens ook doorgegeven aan de
propagandacoördinatoren van de provinciale verenigingen.
Jaarverslag SGP over 2004
15

Folderverspreiding in een aantal provincies (dus niet in héél Nederland)
Het Hoofdbestuur heeft verder besloten tot huis-aan-huis-verspreiding van verkiezingsfolders in de
provincies met de grootste dekking van SGP-stemmers, te weten in Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Zuid-Holland en Zeeland. Verspreiding zal plaatsvinden op maandag, dinsdag of woensdag samen
met andere reclamefolders in een zogenoemd geseald pakket. Er vindt geen verspreiding plaats op
adressen met de "NEE-sticker" voor reclamedrukwerk.
In de dunner bevolkte gebieden zal aan de desbetreffende kiesverenigingen worden gevraagd om
folders te verspreiden. Het gaat daarbij om ong. 100.000 folders. Aan de desbetreffende
kiesverenigingen zal daarvoor een vergoeding van € 3.000 worden verstrekt.
Als het om de hierboven vermelde provincies gaat, betreft het de verspreiding van zo'n 4,2 miljoen
folders. De kosten van het verspreiden liggen in de orde van grootte van € 130.000 terwijl het drukken
een bedrag van ong. € 55.000 betreft.
Het beplakken van alle verkiezingsborden in Nederland en een huis-aan-huis-verspreiding van
verkiezingsfolders in bovenvermelde provincies leidt bij elkaar tot een toename van de
verkiezingskosten met ong. 11% tot zo'n € 355.000 Om de kostenstijging te beperken tot die 11%
moeten bovenvermelde maatregelen wél gepaard gaan met het afschaffen van het adverteren in
nieuws- en familiebladen alsmede in regionale en landelijke dagbladen, behoudens die in het
Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad en in vakgerichte bladen.

3.9.3 Begeleidingsgroep Proefprocessenfonds Clara Wichmann e.a.
Zoals bekend is, heeft de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en een negental andere
organisaties de SGP en de Staat der Nederlanden gedagvaard in verband met het feit dat vrouwen
alleen buitengewoon lid van de SGP kunnen zijn.
In deze procedure laat de SGP zich bijstaan door mr.drs. S.O. Voogt (Moree & Gelderblom advocaten
te Rotterdam). Mede gelet op de grote belangen die voor de SGP in het geding zijn, wordt de heer
Voogt begeleid door een commissie bestaande uit de heren W. Kolijn (voorzitter), mr.dr. J.T. van den
Berg, mr. P.J. den Boef, mr. G. Holdijk, mr. A. Weggeman en mr. V.A. Smit (secretaris).
In overleg en op advies van de heer Voogt worden hangende de procedure geen inhoudelijke
mededelingen daarover gedaan.
Tot slot zij in dit verband nog vermeld dat de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann e.a. nietontvankelijk zijn verklaard in een bezwaarschriftprocedure tegen het verlenen door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van subsidie aan de SGP.

3.9.4 Mediarichtlijn
Een commissie bestaande uit de heren ds. A. van Heteren, W. Kolijn, drs. J. van Belzen en ir. B.J. van
der Vlies heeft het functioneren van de bestaande mediarichtlijn geëvalueerd.
Geconcludeerd is dat de bestaande notitie (als vorm van interne advisering ten dienste van SGPvertegenwoordigers) in grote lijnen nog actueel is en door velen zo goed mogelijk wordt gevolgd.
Er zijn echter sinds 1994 ontwikkelingen geweest die geleid hebben tot een andere invulling van het
passief gebruik waardoor een nadere bezinning op de toepassing van deze richtlijn noodzakelijk is.
Wat actief gebruik van de media (radio en tv) betreft wordt het afwijzend standpunt gehandhaafd. Een
voorbeeld daarvan is de campagne voor de verkiezingen van het Europese Parlement. De SGP heeft
zich in de gezamenlijke campagne met de ChristenUnie onthouden van propaganda via radio en tv.
De naam van de SGP en het SGP-logo zijn daarvoor ook niet gebruikt en aan de kosten voor dit deel
van de campagne heeft de SGP niet bijgedragen.
Wat passieve deelname betreft is geconstateerd dat door gewijzigde omstandigheden zoals de
toegenomen aanwezigheid (ook buiten de vergaderzalen) van de media en van de opkomst van
regionale radio- en tv-omroepen, raads- en statenleden, maar ook kamerleden bij bijvoorbeeld
werkbezoeken in de regio, veel meer dan in 1994, met radio- en tv-verslaggevers worden
geconfronteerd. Een andere groep die, mede door de opkomst van de regionale omroepen, meer dan
voorheen geroepen wordt om de media te woord te staan (persconferenties) namens het bestuur
waarvan zij deel uitmaken zijn burgemeesters, wethouders en gedeputeerden.
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Daarbij komt dat, voorafgaand aan de behandeling van aandachttrekkende voorstellen in commissies
en in kamers, staten en raden, het debat via de media wordt gevoerd. Hoe men dat ook waardeert,
wanneer men daar afstand van neemt, ontneemt men zichzelf een belangrijke mogelijkheid tot
beïnvloeding en tot het verwoorden van het eigen geluid. Door het ‘vliegwieleffect’ van radio- en tvnieuws zal het SGP-standpunt vervolgens ook in de schrijvende pers niet meer, of aanzienlijk minder,
opgepakt worden.
Wat de huidige praktijk betreft is er weliswaar sprake van toegenomen participatie door SGPvertegenwoordigers en bestuurders in de media, maar wordt daarbij de door de richtlijn gevraagde
terughoudendheid metterdaad betracht.
Zowel de leden van de Tweede Kamerfractie alsook leden van het Hoofdbestuur die gevraagd worden
een SGP-standpunt voor radio of televisie toe te lichten, gaan lang niet op alle verzoeken in. Bij de
afweging wel of niet meedoen aan een bepaald programma komen nadrukkelijk vragen aan de orde
zoals de aard van de uitzending. Leent die zich voor het SGP-geluid. En is het bedoeld voor
propaganda of als middel om als SGP desgevraagd verantwoording af te leggen. In die afweging,
waarbij de richtlijn ook een plaats toekent aan de afweging in het geweten van de betrokkene, wordt
het merendeel van de aanvragen voor medewerking afgewezen. Daarbij bestaat ten aanzien van de
televisie nog meer huiver dan met betrekking tot de radio.
Nogmaals zij vermeld dat de geadviseerde terughoudendheid zeker aanwezig is en dat het hanteren
van de begrippen “gewetensvrijheid” en “vertrouwen” onverminderd van groot belang is.
Dit alles overwegende heeft het Hoofdbestuur besloten:
1. om de bestaande richtlijn op hoofdlijnen te handhaven;
2. een paragraaf toe te voegen waarin de gewijzigde omstandigheden vanaf 1994 toegelicht worden,
alsmede de gevolgen daarvan voor het werk van bestuurders en vertegenwoordigers, óók op
provinciaal en gemeentelijk niveau;
3. melding te maken van de SGP-website en de regels die daaraan gesteld zijn (zoals de sluiting op
zondag);
4. de bijlage bij de huidige richtlijn te laten vervallen door gedeeltelijke en aangepaste opname
daarvan in de aanbevelingen.
De totale aanbeveling luidt dan als volgt:
a.
zich te conformeren aan het ingenomen standpunt van de partij en de tot dusverre
gevolgde gedragslijn, te weten een terughoudende opstelling;
b.
“gewetensvrijheid” en “vertrouwen” als overstijgende begrippen te hanteren in deze
problematiek;
c.
een SGP-bestuurder of -vertegenwoordiger kan desgevraagd medewerking verlenen aan
een optreden voor radio of televisie wanneer standpunten worden toegelicht of verdedigd,
tenzij de uitzending een karakter heeft dat zich niet verdraagt met de boodschap van de
SGP, van de betreffende omroep of programmamaker geen objectieve weergave mag
worden verwacht of uitzending op zondag zal plaatsvinden;
d.
bij het aanbevolen terughoudend passief beleid passen geen opnames voor radio of
televisie bij SGP-vergaderingen of -verkiezingsbijeenkomsten.
e.
SGP-ers kunnen, onder de bij c genoemde voorwaarden, meewerken aan openbare
politieke bijeenkomsten met een of meer andere partijen die door omroepen worden
uitgezonden.
De tekst van de mediarichtlijn zal met inachtneming van het voorgaande worden aangepast.

3.9.5 Samenwerkingsregeling
Door de “Commissie richtlijn samenwerking ChristenUnie”, bestaande uit de heren W. Kolijn
(voorzitter), drs. J. van Belzen, drs. P.A. Zevenbergen en mr. V.A. Smit (secretaris), is in de afgelopen
periode verschillende keren overleg gevoerd met de “Werkgroep evaluatie richtlijn samenwerking
ChristenUnie” bestaande uit een aantal SGP-ers (wethouders en bestuursleden van plaatselijke
kiesverenigingen) die daarmee direct te maken hebben. Dit overleg was gericht op zowel een
evaluatie van de werking van de bestaande richtlijn als op het tot stand brengen van een nieuwe
richtlijn ter vervanging van de huidige her en der opgenomen aan samenwerking te stellen eisen die
tezamen de huidige richtlijn vormen.
Uit het overleg met bovenbedoelde werkgroep is vooral gebleken dat zowel de specifieke (historische)
omstandigheden van het individuele (lokale) geval als een meer inhoudelijke programmatische
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beoordeling van een voorgenomen samenwerking te weinig tot uitdrukking komen in de huidige
richtlijn. De eigen verantwoordelijkheid van welke politieke partij dan ook om de eigen kandidatenlijst
vast te stellen, is evident.
Het voorgaande heeft geleid tot een nieuw concept voor een richtlijn waarin de te beoordelen
aspecten nadrukkelijk worden vermeld, maar tevens een grotere beleidsvrijheid is gegeven aan het
Hoofdbestuur om met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval al dan niet een
samenwerking goed te keuren. Door meer procedurele eisen aan een beslissing van het
Hoofdbestuur te stellen, in het bijzonder als het gaat om de motiveringsplicht, wordt willekeur - als
mogelijk gevolg van een grotere beleidsvrijheid - tegengegaan. Het concept van de
samenwerkingsregeling is door het Hoofdbestuur nog niet vastgesteld.
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4.

Guido de Brès-Stichting

4.1
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2004 van de Guido de Brès-Stichting, het studiecentrum van de SGP.
In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op de werkzaamheden die het afgelopen jaar door het
studiecentrum zijn verricht.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het jaarthema (4.2), verschenen en in voorbereiding zijnde
publicaties (4.3), georganiseerde Guido-conferenties (4.4), communicatie (4.5), interne activiteiten
(4.6), studieblad Zicht (4.7), bestuur en personeel (4.8) en enkele opmerkingen ter afsluiting (4.9).

4.2
Jaarthema
Een taak van het studiecentrum van de SGP is het bestuderen van politieke vraagstukken in het
algemeen en van de staatkundig gereformeerde politiek in het bijzonder. Elk jaar zijn er veel politieke
vraagstukken die van belang zijn om in studie te nemen en een visie daarop te formuleren.
De SGP is een kleine partij en het studiecentrum van de SGP heeft een beperkte capaciteit. Dat
betekent dat elk jaar opnieuw prioriteiten moeten worden gesteld. Jaarlijks houden het bestuur en het
personeel van het studiecentrum een brainstormavond waarop wordt gesproken over thema’s die het
komende jaar de aandacht verdienen. Geprobeerd wordt elk jaar een rode draad in de onderzoeken
te formuleren. Dat is ook voor 2004 gebeurd. Het centrale thema voor 2004 was ‘Het functioneren
van de overheid in een multiculturele samenleving’. De meeste onderwerpen waaraan het
studiecentrum in 2004 heeft gewerkt zijn terug te voeren tot dit hoofdthema.
Dit thema valt uiteen in twee delen. Enerzijds het functioneren van de overheid. Anderzijds de
problematiek van de multiculturele samenleving. Wat betreft het functioneren van de overheid zien we
dat de overheid meer en meer terugtreedt. De samenleving wordt nadrukkelijker aangesproken op
haar eigen verantwoordelijkheden. Ook binnen de overheid worden verantwoordelijkheden zo veel
mogelijk gedecentraliseerd. Onze samenleving ontwikkelt zich steeds meer tot een
netwerksamenleving. In een netwerksamenleving neemt de hiërarchische positie van de overheid af.
Een dergelijke ontwikkeling heeft gevolgen voor het functioneren van de overheid en politieke partijen
in een netwerksamenleving.
De problematiek met betrekking tot de multiculturele samenleving richt zich op de integratie van
minderheden, discussies over grondrechten als de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van
meningsuiting. In deze discussie staat de vraag centraal hoe verschillende minderheden in een
seculier land als Nederland vreedzaam kunnen samenleven.
Aan de doordenking van deze problematiek heeft het studiecentrum het afgelopen jaar gewerkt door
het in studie nemen van onderwerpen, het uitgeven van nota’s en commentaren, het organiseren van
Guido-conferenties, het schrijven van artikelen in diverse media en de uitgave van het studieblad
Zicht.

4.3
Publicaties
In het verslagjaar werd gewerkt aan drie nota’s en vier commentaren. Van dit aantal werden één nota
en twee commentaren gepubliceerd en waren twee nota’s en twee commentaren in voorbereiding.
4.3.1

Verschenen

Onderwijs
In het verslagjaar verscheen de nota Van ideaal naar werkelijkheid. SGP-visie op onderwijs. De
vrijheid van onderwijs is een actueel politiek vraagstuk. De geluiden worden steeds sterker om de
vrijheid van onderwijs af te schaffen. Tegen deze stroom in verwoordt de SGP in de nota het
standpunt dat godsdienst en levensbeschouwing het ordenende principe zijn voor het onderwijs en
onderwijsbestel. Het duale onderwijsbestel is thans de enige manier om in het onderwijs de band
tussen ouders, school en kerk op principiële gronden gestalte te geven. De SGP aanvaardt dit duale
bestel. Het ideaal van de SGP blijft dat alle kinderen bij de geopende Bijbel onderwijs ontvangen. In
diverse media is aan de verschijning van deze nota aandacht besteed, waaronder RD, ND en Metro.
Diverse scholen hebben exemplaren van de nota besteld.
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Grondrechten
In het commentaar Vrijheid in gebondenheid. Over grondrechten in het digitale tijdperk wordt onder
andere ingegaan op de vrijheid van meningsuiting in een multiculturele samenleving. Voor de SGP
staat het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting niet ter discussie. Het recht op vrijheid van
meningsuiting beschermt burgers tegen overheersing van de publieke opinie en voorkomt een te grote
invloed van de overheid. In die zin is dit recht een basisvoorwaarde voor het functioneren van de
democratische rechtsstaat. Dat betekent niet dat met een beroep op dit grondrecht alles mag worden
gezegd. De vrijheid van meningsuiting moet in de praktijk zo nodig worden beperkt om te voorkomen
dat een goed beginsel verderfelijk wordt gemaakt. Zowel in het RD als het ND is aandacht besteed
aan de inhoud van dit commentaar.
OZB
In het commentaar Gemeenten belasten. Over de afschaffing en maximering van de OZB wordt
ingegaan op de vraag hoe de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB en de maximering van
de overige OZB-tarieven zich verhouden tot de versterking van de lokale democratie. Gemeenten
dienen volgens de SGP een volwaardig en krachtig lokaal bestuur te vormen. Dat impliceert dat
gemeenten beschikken over een relevant takenpakket en eigen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Wat het studiecentrum van de SGP betreft kan afschaffing van de OZB
daarom pas aan de orde zijn als gemeenten een vervangende gemeentelijke belasting mogen heffen.
Dit commentaar is gratis verzonden naar alle Colleges van B&W, SGP-kiesverenigingen en SGPraadsleden en -wethouders. In het Financieel Dagblad heeft een positieve bespreking van dit
commentaar gestaan.

4.3.2

In voorbereiding

Overheid
In voorbereiding is een nota over de visie van de SGP op de overheid. In 1993 verscheen de nota
Dienstbaar tot gerechtigheid. SGP-visie op de aard en omvang van de overheidstaak. Sindsdien zijn
er verschillende ontwikkelingen die de vraag rechtvaardigen in hoeverre deze SGP-visie bijstelling
behoeft. Er is meer oog voor het neerleggen van verantwoordelijkheden in de samenleving, de
sturingsmogelijkheden van de overheid lijken af te nemen en de overheid lijkt zich anti-godsdienstiger
op te stellen. In het onderzoek staat de vraag centraal wat deze ontwikkelingen betekenen voor de
visie van de SGP over de overheid.
Europese defensie
Over het vraagstuk van vrede en veiligheid is een nota in voorbereiding. Sinds de dubbele uitbreiding
(EU en NAVO) vragen ontwikkelingen op het terrein van (Europese) defensie veiligheid om een
hernieuwde oriëntatie, zoals: welke positie hebben de Europese landen in het vrede- en
veiligheidsvraagstuk? Wat verstaan we onder het begrip veiligheid? Een kernpunt in het
grondwettelijk verdrag van de EU staat dat de EU-landen geleidelijk streven naar een
gemeenschappelijk defensiebeleid, onder eerbiediging van de uit het NAVO-verdrag voortvloeiende
verplichtingen.
Brede school
Een commentaar over de brede school was eind 2004 in de afrondingsfase. Centraal daarin staat de
vraag welke taak er voor de overheid ligt met betrekking tot de ontwikkeling van de ‘brede school’. In
het verlengde daarvan wordt de vraag beantwoord wat de visie van de SGP is op de ‘brede school’.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Een commentaar over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is in studie genomen. Door
invoering van de WMO beoogt de overheid de eigen verantwoordelijkheid te benadrukken van de
burger om voor diens eigen problemen oplossingen te vinden. Gemeenten worden verantwoordelijk
voor de uitvoering van de WMO. In dit commentaar wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het
wenselijk is de eindverantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning te decentraliseren naar
de gemeenten en in welke mate is de Nederlandse samenleving in staat is om verantwoordelijkheid
voor het welzijn van de naaste te dragen.
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4.4
Conferenties
In het verslagjaar 2004 zijn drie goed bezochte Guido-conferenties georganiseerd. Het betrof de
volgende aansprekende thema’s.
• Tussen naïviteit en realiteit (9 juni 2004)
Het thema van deze conferentie was integratie en burgerschap. De SGP ging in debat met een
moslim, een islamoloog en een oud-zendingspredikant over de vraag in hoeverre godsdienst een
belemmering is voor integratie. Sprekers waren prof. dr. J.J.G. Janssen (arabist en bijzonder
hoogleraar voor het hedendaags islamitisch denken aan de Universiteit van Utrecht), M. Sini
(voorzitter Islam en burgerschap) en drs. J.J. Tigchelaar (oud-zendingspredikant). Er was een
forumdiscussie met de inleiders en mr. C.G. van der Staaij (Tweede Kamerlid SGP).
• Het imago van politieke partijen (6 oktober 2004)
Het functioneren van politieke partijen in het algemeen en de SGP in het bijzonder was het thema van
een conferentie met als titel ‘Het imago van politieke partijen’. De directeur van het
Documentatiecentrum voor politieke partijen (DNPP), dr. G. Voerman, hield de SGP een spiegel voor.
Daarna was er een forumdiscussie met de inleider en de heren mr. C.G. van der Staaij (Tweede
Kamerlid SGP), mr. C.J. van Velzen (SGP-wethouder) en J.P. Tanis (raadslid en hoofdbestuurslid
SGP).
• De betekenis van levensbeschouwing voor het onderwijs (16 december 2004)
Op deze Guido-conferentie is de nieuwe SGP-nota over onderwijs ‘Van ideaal naar werkelijkheid’
gepresenteerd. De nota is aangeboden aan de minister van onderwijs, mevrouw M.J.A. van der
Hoeven. Zij ontving de nota positief, evenals de andere personen uit het onderwijsveld (mr. N.Ph.
Geelkerken, mr. S. Steen, mr. H. Strietman en ds. W. Visscher) die een reactie op de nota gaven.
Er was een forumdiscussie met deze laatste vier personen, dhr. W. Büdgen (voorzitter werkgroep
onderwijs) en mr. A. Weggeman (Hoofd afdeling Kennis en Onderzoek Raad van State). Ook zijn op
deze conferentie een drietal themabijeenkomsten gehouden: ‘lokaal onderwijsbeleid’,
‘integratie/segregatie’ en ‘burgerschap en levensovertuiging’.
Daarnaast is het studiecentrum door de gemeente Korendijk gevraagd een symposium te organiseren
ter gelegenheid van het afscheid van SGP-wethouder Molendijk. De organisatie van het symposium
was zo goed als rond. Getroffen door het plotselinge overlijden van wethouder Molendijk kon de
bijeenkomst niet doorgaan.
Het studiecentrum was ook betrokken bij de organisatie van een partijbreed congres over het thema
‘Grondrechten in een pluriforme samenleving’ (15 oktober 2004). Op deze conferentie werd ingegaan
op de vraag welke ruimte er is voor minderheidsopvattingen in een pluriforme samenleving en hoe we
die ruimte in de praktijk in kunnen vullen. De inleidingen werden gehouden door drs. S. Stoop
(burgemeester Dirksland en SGP-statenlid) en mr. A. Weggeman (Hoofd afdeling Kennis en
Onderzoek Raad van State). Er was een forumdiscussie o.l.v. W. Kolijn (algemeen voorzitter SGP)
m.m.v. de inleiders en mr. dr. J.T. van den Berg (oud-Tweede Kamerlid SGP).

4.5
Communicatie
Het studiecentrum probeerde ook in 2004 zo breed mogelijk bekendheid te geven aan zijn activiteiten.
Via het partijblad De Banier is de SGP-achterban op de hoogte gehouden. Daarnaast werd vier keer
per jaar een digitale nieuwsbrief, de zogeheten E-letter, verspreid. Mensen kunnen zich via de
website voor toezending van deze E-letter aanmelden. Het aantal ontvangers van de E-letter nam bij
elke verzending toe.
Verder heeft het studiecentrum door het schrijven van persberichten bij de verschillende media
aandacht gevraagd voor de verschenen publicaties en geplande Guido-conferenties. Ook dit jaar
heeft het studiecentrum diverse keren een bijdrage geleverd voor de opiniepagina van het RD. Het is
de wens om ook artikelen te schrijven voor de opiniepagina in andere kranten. In de praktijk blijkt het
erg lastig te zijn om buiten het RD en ND op eigen initiatief een bijdrage gepubliceerd te krijgen.
Via de website kan de samenleving zich op de hoogte stellen van de activiteiten van het
studiecentrum. Specifiek voor de eigen achterban heeft het studiecentrum een zogeheten
deskundigenforum gestart. Op dit forum kan met elkaar van gedachten worden gewisseld over
politieke vraagstukken. In de praktijk blijkt dat het erg lastig is een discussie op gang te houden.
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Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het deskundigenforum meer dienstbaar te laten zijn aan de
lopende projecten die in studie zijn.
Tot slot hebben de medewerkers van het studiecentrum in het verslagjaar diverse lezingen gehouden.
Ook was het studiecentrum op de beurs Wegwijs vertegenwoordigd.

4.6
Intern
Ook intern, binnen het verband van de partij, was het studiecentrum actief. Het studiecentrum is
vertegenwoordigd in de campagnecommisse van de SGP. Daarnaast vonden
afstemmingsvergaderingen plaats met bestuur en personeel van de andere geledingen binnen de
SGP.
Voor de interne ondersteuning van de werkzaamheden van het studiecentrum is gebruik gemaakt van
de diensten van het partijbureau. Het betreft hier in het bijzonder de financiële administratie, het
beheren van de adressenbestanden van de donateurs en de abonnees van Zicht en het verzenden
van publicaties.
Door middel van een urenregistratie per project worden de werkzaamheden van het personeel van het
studiecentrum verantwoord. Deze urenregistratie is gekoppeld aan de jaarbegroting van het
studiecentrum en de financiële administratie van de partij. Zo is inzichtelijk hoe de totale kosten per
project zich verhouden tot de begrote kosten per project.

4.7
Zicht
Zicht is het studieblad van de SGP. Het verschijnt vier keer per jaar. Het aantal abonnees bleef in
2004 nagenoeg constant.
In het verslagjaar is in Zicht in het bijzonder aandacht besteed aan onderwerpen die betrekking
hebben op het jaarthema ‘het functioneren van de overheid in een multiculturele samenleving’. De
vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs, de terugtredende overheid, maatschappelijke
verantwoordelijkheid, het zijn allemaal thema’s waarover in het verslagjaar – naast tal van andere
onderwerpen – is gepubliceerd. Als bijlage bij Zicht 2004-4 verscheen een boekje met de lezingen die
gehouden zijn op de conferentie waarin de integratieproblematiek centraal stond. Deze lezingen zijn
voorzien van een inleiding en nabeschouwing.

4.8
Bestuur en personeel
In het verslagjaar 2004 telde het bestuur van het studiecentrum negen leden.
• dr. W. Fieret (voorzitter)
• mr. A. Weggeman (secretaris)
• drs. P.C. den Uil (penningmeester)
• ds. J. Koppelaar
• drs. F.C. Kuipers
• drs. J.A. Naaktgeboren
• dhr. A. Noordergraaf
• dhr. H. Uil
• ir. B.J. van der Vlies
Het bestuur vergaderde in 2004 zes keer. Daarnaast was er een brainstormavond met een delegatie
van het bestuur en het uitvoerende personeel over nieuwe studieonderwerpen.
De heer Noordergraaf bedankte lopende het verslagjaar als bestuurslid vanwege drukke bestuurlijke
werkzaamheden. De heer drs. J.A. Naaktgeboren was aan het eind van het verslagjaar aftredend. Hij
is per 1 januari 2005 herbenoemd. Aan het eind van het jaar traden de heren Weggeman en Van der
Vlies af als bestuurslid. Met de benoeming van de heren ds. M.J. Kater, dr. ir. J.S. van den Brink en
mr. C.G. van der Staaij per 1 januari 2005 is in de drie vacatures voorzien.
In 2004 had het studiecentrum twee personeelsleden in dienst (2,0 fte). Het betrof de directeur, drs. J.
Mulder en wetenschappelijk medewerker, drs. J.W. van Berkum. In het verslagjaar is dr. G. van der
Hoek vaste vrijwilliger van het studiecentrum geworden. Twee dagen per week was hij betrokken bij
het werk van het studiecentrum.
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4.9
Tot slot
In het verslagjaar heeft het studiecentrum de nodige werkzaamheden mogen verrichten. Doelstelling
is niet alleen geweest de bezinning binnen de partij te stimuleren, maar ook het debat aan te gaan met
andersdenkenden. We spreken de wens uit dat de Heere het werk van het studiecentrum wil zegenen
en dat zo de staatkundig gereformeerde beginselen in ons land nog tot meerdere erkenning mogen
worden gebracht.
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5.

Voorlichting en Vorming

5.1
Bestuur en personeel
In het verslagjaar vond een bestuurswijziging plaats. De heer W. van der Hoeven trad uit het bestuur
en in zijn plaats werd benoemd de heer K. Schra. De heer Stoop werd secretaris. Op 31 december
was het bestuur als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•

J.P. Tanis
S. Stoop
Joh. Klepper
H. Dijkgraaf
K. Schra
C.G. van der Staaij
E. van Voorden

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- lid
- lid
- lid
- lid

Het bestuur vergaderde op 9 februari, 17 mei, 23 augustus en 4 oktober.
Gedurende het hele verslagjaar had de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum (Voorlichting &
Vorming) een voorlichtingsfunctionaris, mevrouw drs. R. Biemond, en een medewerker voorlichting en
vorming, de heer M.J. van Leeuwen, voltijd in dienst.

5.2 Inleiding
Het bestaansrecht van een voorlichtings- en vormingscentrum voor een politieke partij heeft zich in
verslagjaar weer dubbel en dwars doen gelden. De ontwikkelingen in het lokaal bestuur vragen
voortdurend om bezinning en informatievoorziening voor de lokale bestuurders vanuit een eigen
politieke invalshoek. Hetzelfde geldt voor de algemene voorlichting. De Nederlandse samenleving is
in beweging, zo bleek uit opzienbarende gebeurtenissen in ons land. De veranderende samenstelling
van de bevolking heeft veel gevolgen. Gevestigde politieke partijen, ook een partij met een zo
duidelijk en de jaren door consistent profiel als de SGP, worden gevraagd om een antwoord op deze
ontwikkelingen. Genuanceerde communicatie van standpunten bleek nodig.
Intern heeft Voorlichting & Vorming zich bezonnen op haar taken en verantwoordelijkheden. Wat
doen we, wat moeten we doen, is aanpassing van ons takenpakket nodig? In het meerjarenplan “De
toekomst van SVV 2005-2010” werd de uitkomst van deze takendiscussie vastgelegd.
In dit verslag komen achtereenvolgens de activiteiten betreffende ondersteuning en vorming van
bestuurders en algemene voorlichting aan de orde in paragrafen 5.3. en 5.4. en vervolgens de overige
activiteiten.

5.3

Bestuurders Ondersteuning en Vorming

5.3.1 Congressen
Op één van de ontwikkelingen in het lokaal bestuur werd ingezoomd tijdens een congres voor lokale
bestuurders op vrijdag 3 september in Gouda. De contouren van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning vormden het onderwerp van dit congres met als hoofdspreker staatssecretaris van
VWS mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-Van Dorp. Coreferent was Tweede-Kamerlid ir. B.J. van der Vlies.
In het forum zat namens het Ministerie van VWS de heer A.H.J. Moerkamp en verder de heren Van
der Vlies en H. van Hartingsveldt en mevrouw J.M. Prins. Aan het congres werd deelgenomen door
ruim 100 bestuurders en belangstellenden.
Tijdens het avondprogramma werden behalve een workshop over de WMO ook twee workshops
gehouden waarin werd ingegaan op de eerste ervaringen met de Wet Werk en Bijstand.
Een uitgebreid verslag van dit congres verscheen in De Banier.
Voorlichting & Vorming leverde haar bijdrage aan de organisatie van het partijbrede congres op 15
oktober, geïnitieerd door het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). Mr. A Weggeman en drs. S. Stoop
spraken over “Grondrechten in een pluriforme samenleving”. Sprekers gingen in op de ruimte die je
als SGP-er nog hebt om te zeggen wat je vindt en hoe je van die ruimte gebruik moet maken. Aan de
forumdiscussie werd ook deelgenomen door oud-Kamerlid mr.dr. J.T. van den Berg.
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5.3.2 Kadercursussen
Op 14 en 21 mei 2004 werden verschillende kadercursussen voor (aspirant) lokale bestuurders
gehouden in Sliedrecht en Putten. Het aanbod bestond uit drie cursussen: mediatraining, effectief
onderhandelen en ruimtelijke ordening. De mediatraining werd gegeven door Dolf Lok van Torenklok
(Reformatorisch Bureau voor Media en Communicatie), de vaardigheidstraining effectief
onderhandelen door het organisatieontwikkelingbureau Van Haaften Wezeman en de cursus
ruimtelijke ordening door raadslid L. van den Heuvel uit Sliedrecht, in het dagelijks leven
projectmanager ruimtelijke ordening bij de gemeente Dordrecht, en wethouder Lambooij uit Nijkerk.
In totaal volgden zo’n 40 personen, (raads-, fractie- en steunfractieleden) één of meerdere cursussen.
Inhoudelijke verslagen van de cursus ruimtelijke ordening en de mediatraining werden gepubliceerd in
De Banier.

5.3.3 Doelwit
De rubriek Doelwit verscheen in verslagjaar in elk nummer van De Banier. Drie Doelwitartikelen werden
door een auteur van ‘buiten’ geschreven, de rest door de voorlichtingsfunctionaris. In Doelwit werd verslag
gedaan van kadercursussen en het congres en werd verder qua onderwerpskeuze aangesloten bij de
lokaalbestuurlijke actualiteit. Doelwitartikelen werden na plaatsing in De Banier ook op de website gezet.

5.3.4 Infoaanvragen Bestuurders
Ten bate van de informatievoorziening en beantwoording van vragen van lokale bestuurders werden
de informatiedossiers voor deze doelgroep uitgebreid en up to date gehouden door middel van VNGledenbrieven, artikelen uit kranten en tijdschriften en toegezonden informatie zoals gemeentelijke
notities en rechterlijke uitspraken. Dit jaar werd onder andere een begin gemaakt met dossiers over
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gekozen burgemeester.
Er werden veel vragen beantwoord, zowel telefonisch als per e-mail of schriftelijk. De meeste vragen
van lokale bestuurders werden door de voorlichtingsfunctionaris beantwoord. De vragen spitsten zich
toe op de actualiteit in de gemeentepolitiek.

5.3.5 Brochures Lokale Politiek
In verslagjaar was er geen aanleiding om een brochure te schrijven over een specifiek
gemeentepolitiek onderwerp. Aan het eind van het jaar werd wél gestart met het ontwerpen van een
digitale nieuwsbrief.

5.3.6 Ondersteuning Wethoudersoverleg
De wethouders kwamen in 2004 twee keer bij elkaar voor informeel overleg, waaraan de
voorlichtingsfunctionaris deelnam. Op 16 januari vond het overleg plaats in de gemeente Werkendam
en werd gesproken over interactieve beleidsvorming en de relatie tot wijkbeheer. Op 18 juni zou
vergaderd worden in de gemeente Korendijk, maar dat kon niet doorgaan vanwege het plotseling
overlijden van SGP-wethouder C. Molendijk. Op 26 november werd een overleg gehouden met
wethouders en echtgenotes in de gemeente Staphorst. Het programma bevatte een ontmoeting met
de burgemeester van Staphorst, bezoek aan het net verbouwde gemeentehuis en aan een modern
agrarisch bedrijf.

5.3.7 Actualisering Toelichting op het Gemeenteprogram P.M.
In verslagjaar werd een begin gemaakt met het actualiseren van de Toelichting op het
Gemeenteprogram. Het Hoofdbestuur heeft de Commissie Actualisering Toelichting
Gemeenteprogram in nieuwe samenstelling benoemd en het streven van de commissie is er op
gericht kort na de raadsverkiezingen van D.V. maart 2006 een geactualiseerde toelichting te kunnen
presenteren aan de lokale bestuurders.
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5.4

Voorlichting

5.4.1 Infoaanvragen Algemeen
In 2004 zijn meer infoaanvragen binnengekomen en afgehandeld dan ooit. Per e-mail kwamen 1450
vragen binnen en via andere wegen zoals telefoon en brief kwamen circa 50 vragen binnen. De
meeste vragen komen van studenten en scholieren. Inhoudelijk worden ze bepaald door de actualiteit
of ‘standaardonderwerpen’ als euthanasie en doodstraf. De meeste vragen werden beantwoord door
de medewerker voorlichting en vorming.
Om de stroom vragen te remmen is Voorlichting & Vorming in het verslagjaar begonnen standpunten
van de partij op de website te zetten. Vooralsnog levert dit niet minder vragen op, maar wél zijn
vragen te beantwoorden door te verwijzen naar de website.

5.4.2 Folders
In het verslagjaar heeft Voorlichting & Vorming een drietal folders uitgegeven. Allereerst de folder
“Grenzen aan Europa”. Dit in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement en in relatie
tot de nota van het studiecentrum over dit onderwerp.
In het najaar werd speciaal voor de 50 Plus Beurs de flyer “Een goede oude dag” uitgegeven. In de
flyer wordt een reactie gegeven op de ideeën van het kabinet die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd
en dan vooral wat betreft het ouderenbeleid.
Tevens werd met het oog op de regiobijeenkomsten een algemene folder over Voorlichting & Vorming
gepubliceerd. In deze folder wordt op een heldere wijze uitgelegd wie deze geleding is en wat ze
doet.

5.4.3 Beheer Websitedeel Voorlichting & Vorming
In 2004 is de nieuwe website ‘gelanceerd’. Het gedeelte van Voorlichting & Vorming op de nieuwe
website werd in verslagjaar goed bezocht. Met name de uitleg over standpunten die op dit onderdeel
van de website staan, werd vaak bekeken. De tekst voor het onderdeel standpunten werd door de
medewerker geschreven. De overige informatie die door Voorlichting & Vorming op de website werd
aangeboden bestaat uit de tweewekelijkse toevoeging van een nieuw Doelwitartikel en informatie over
activiteiten.

5.4.4 Wegwijsbeurs
Van 24 t/m 28 februari werd in de Jaarbeurs te Utrecht voor de 14e keer de Beurs Wegwijs gehouden.
Voorlichting & Vorming organiseerde in nauw overleg met de SGP-jongeren en de andere geledingen
deelname van de SGP aan deze beurs met een stand.

5.4.5 Seniorenbeurs
In verslagjaar heeft Voorlichting & Vorming voor de tweede keer deelgenomen aan de jaarlijks
gehouden 50 Plus Beurs. Voorlichting & Vorming heeft met een bescheiden stand aan de beurs
deelgenomen van woensdag 22 t/m zaterdag 25 september. De voorlichtingsfunctionaris
participeerde in de Werkgroep Seniorenbeurs Politieke Partijen, die tijdens de beurs het programma
op het ‘maatschappelijk plein’ in de nabijheid van de stands van de politieke partijen organiseerde.
Namens de SGP werd aan het programma deelgenomen in de forumdiscussies en koffiesessies door
de beide Tweede-Kamerleden. Op deze algemene beurs werden vele vragen over de SGP
beantwoord door voorlichtingsfunctionaris, medewerker en vrijwilligers in de SGP-stand. Het was een
goede gelegenheid om standpunten uit te leggen en het ongenuanceerde beeld dat velen van de partij
hebben bij te stellen.

5.5
Meerjarenplanning
In verslagjaar vond een interne bezinning op de taken en verantwoordelijkheden van SVV plaats. Dit
resulteerde in het meerjarenplan “De toekomst van SVV 2005-2010”. De conclusie is dat SVV zich in
een tijd waarin de standpunten van de gemiddelde Nederlander en die van de SGP steeds verder uit
elkaar komen te liggen nog meer zal moeten toeleggen op een begrijpelijke verwoording van de
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partijstandpunten. Een andere conclusie is dat SVV statutair gezien nóg meer zou kunnen doen op
het vlak van ondersteuning en vorming van lokale bestuurders.

5.6 Bestuurdersvereniging
De oprichting van de bestuurdersvereniging heeft in het verslagjaar niet plaatsgevonden. In overleg
met de bestuurders is gebleken dat een bestuurdersvereniging binnen een kleine partij als de SGP en
gezien het bestaan van Voorlichting & Vorming overbodig is. In voorkomende gevallen zal het bestuur
van Voorlichting & Vorming in overleg met het Hoofdbestuur en de bestuurders zelf optreden als
vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de openbaar bestuurders van de SGP naar buiten toe.

5.7 Oost-Europa
In het verslagjaar werd het Oost-Europa-project onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
Voorlichting & Vorming gecontinueerd. De voorlichtingsfunctionaris participeerde als lid in de
werkgroep Oost-Europa, deed de verslaglegging van de vergaderingen en de uitvoerende
werkzaamheden op het Kerstenhuis. De werkgroep vergaderde zes keer (27 januari, 9 maart, 19
april, 4 juni, 20 augustus en 5 november). Het werkterrein besloeg met name de landen Hongarije en
Roemenië en in mindere mate Slowakije en Oekraïne. Van de activiteiten van de werkgroep OostEuropa wordt uitgebreider verslag gedaan in het jaarrapport dat ter verkrijging van de subsidie voor dit
project van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt opgesteld.

5.8 Overige activiteiten
Naast bovengenoemde activiteiten, waarvan de in paragrafen 5.3 en 5.4 genoemde de hoofdmoot
vormen van de door Voorlichting & Vorming verrichte werkzaamheden in het verslagjaar, zijn er
andere taken die ten bate van de organisatie, de partij of anderszins ook in dit jaar verricht moesten
worden en die hier kort de revue passeren met waar mogelijk een verwijzing naar andere paragrafen.
5.8.1 Intern
De voorlichtingsfunctionaris verrichtte de ondersteuning voor het bestuur van Voorlichting & Vorming,
zoals correspondentie, verslaglegging bestuursvergaderingen, in overleg opstellen van begroting,
jaarverslag, notities en genoemd meerjarenplan.
Voorlichtingsfunctionaris en medewerker hielden driewekelijks een gezamenlijk werkoverleg over de
voortgang van activiteiten voor Voorlichting & Vorming.
Voorlichtingsfunctionaris en medewerker voorlichting en vorming participeerden in het maandelijks
gehouden werkoverleg Kerstenhuis. De voorlichtingsfunctionaris nam deel aan het eveneens
maandelijks gehouden Beleidsmatig Overleg Kerstenhuis en Fractie.
De voorlichtingsfunctionaris handelde binnenkomende facturen af en maakte begrotingen voor diverse
projecten.
In verslagjaar werd voor een periode van ruim twee maanden één dag per week een stagiair van de
studie Geschiedenis-Internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht begeleid. Deze student,
Simon Polinder, hield zich met name bezig met het schrijven van standpunten voor de website die
betrekking hebben op buitenlands beleid.

5.8.2 Extern
De voorlichtingsfunctionaris nam deel aan de vergaderingen van de permanente campagnecommissie
en maakte deel uit van het campagneteam voor de verkiezingen voor het Europees Parlement
waaraan de Eurofractie ChristenUnie/SGP deelnam. Zie verder 3.7.1.
In het verslagjaar had Voorlichting & Vorming geen vertegenwoordiging in de redactie van De Banier.
Behalve de artikelen in de rubrieken Doelwit en Voorlichting werd door Voorlichting & Vorming een
bijdrage aan de inhoud van De Banier geleverd door de verslagen van activiteiten in Oost-Europa. Zie
verder 3.5.
De voorlichtingsfunctionaris en de medewerker participeerden beiden in de Commissie Internet.
In februari ging de nieuwe website van de SGP online. Van de nieuwe mogelijkheden van de website
wordt volop gebruik gemaakt. Behalve de nieuwe lay-out kan er digitaal een nieuwsbrief worden
verstuurd en kunnen documenten ingevoerd worden die pas later automatisch online gaan. Alle
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geledingen bleven zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de informatie op het eigen
websitedeel.
Een bestuurslid en de voorlichtingsfunctionaris woonden de vergadering van het Breed Bestuurlijk
Overleg bij en er werd geparticipeerd in het werkgroepje dat het congres van 15 oktober heeft
voorbereid. Zie ook 3.8.2.
Op 19 maart en 29 oktober werd het door de Tweede-Kamerfractie geïnitieerde Statenledenoverleg
gehouden, waarin de voorlichtingsfunctionaris participeerde. Diverse actuele provinciale politieke
vraagstukken waren onderwerp van bespreking en uitwisseling van ervaringen.

5.8.3 Straatsburg
In december 2004 heeft Voorlichting & Vorming voor wethouders, raadsleden, steunfractieleden en
hun echtgenotes een excursie georganiseerd naar Straatsburg. Dit kan opnieuw een groot succes
genoemd worden. De medewerker heeft de excursie georganiseerd in overleg met de Eurofractie en
ging zelf mee naar Straatsburg. Hoofddoel van de excursie was het bezoek aan het Europees
Parlement. Een verslag van de reis verscheen in De Banier.
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6.

SGP-Jongeren

6.1
Bestuur
De zittende bestuursleden Dick Both, Teun van Roekel en Arie van der Vlies waren periodiek
aftredend en zijn herkozen.
De in het jaar 2003 ontstane vacature van voorzitter sectie Politiek kon ook in 2004 niet worden
ingevuld. Onze jeugdwerkadviseur Gert van Veldhuizen heeft als interim-voorzitter de leiding over de
sectie in 2004 op zich genomen.
Het bestuur vergaderde in 2004 7 keer in DB-verband en eveneens 7 keer in AB-verband.

6.2
Secties en sectieleden
Op de algemene ledenvergadering van 26 maart 2004 te Gouda werd de herbenoeming van Anton
Heemskerk, Joan van Burg, Arie Vonk Noordegraaf, Gijsbert Bouw, Rik Vermeer, Rien Bogerd en
Hans Lok bekrachtigd.
De navolgende personen werden op de algemene ledenvergadering benoemd als sectielid: Jan
Eerbeek, Harm-Jan Zondag, Karel Kok, Jeroen van der Laan, Robert Hoepel, Leonard Nieuwenhuijse,
Dirk Duijster, Gerrit Jansen, Bart Meijboom, Huibert Slingerland, Evert Barten, Arjan Evertse en
Aaldert van Soest.

6.3
Jeugdwerkadviseur
De jeugdwerkadviseur (jwa) heeft in 2004 het bestuur en de secties Infozaken, Jongeren, Ons
Contact, Politiek en Verenigingen ondersteund en geadviseerd.
De jwa verzorgde in het achterliggende jaar lezingen voor studieverenigingen, kiesverenigingen,
kerkelijke jeugdverenigingen en twee ‘kadercursussen’ voor bestuursleden van kiesverenigingen en
studieverenigingen. Verder vertegenwoordigde hij de SGP(-jongeren) op zes scholen voor voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat in toenemende mate wordt
ingezet op het bezoeken van scholen, die geen reformatorische of protestants-christelijke signatuur
hebben.
In 2004 was de jwa nauw betrokken bij de organisatie van de SGP-jongerendag (3 april 2004) en was
hij in meer of mindere mate betrokken bij de organisatie van de SGP-jongerenbijeenkomsten en de
ledenwerfactie. Als voorzitter van de subcommissie ‘theocratie’ heeft hij in het afgelopen jaar gewerkt
aan een in 2005 te verschijnen infoschets over dit thema. Samen met vertegenwoordigers van andere
politieke jongerenorganisaties hebben de jwa en voorzitter van de SGP-jongeren in mei het land Israël
bezocht. Als uitvloeisel van deze politieke reis heeft de jwa in samenwerking met andere politieke
jongerenorganisaties een symposium georganiseerd, waarbij de rol van de Europese Unie ten
aanzien van het Midden-Oostenconflict centraal stond. In juli is de jwa interim-voorzitter van de sectie
Politiek geworden. In deze hoedanigheid heeft hij veel tijd en energie gestoken in het opzetten van
een nieuwe structuur van de sectie.
De jwa heeft in 2004 aan verschillende interviews voor diverse media meegewerkt. De interviews
stonden onder meer in het teken van de succesvolle ledenwerfactie, het mediagebruik binnen de
SGP-jongeren, de jongerendag en de reis naar Israël. Tevens heeft hij verschillende malen interviews
en gesprekken gehad met studenten ten behoeve van een artikel, werkstuk of project.
De jwa was in 2004 lid van de campagnecommissie, het Breed Bestuurlijk Overleg, de commissie
Bestuurlijk Overleg Fractie en Kerstenhuis en redactielid van De Banier.

6.4
Jongerenmedewerker
De jongerenwerker had in 2004 een dienstverband van 60%. Per 1 december heeft een wijziging van
het dienstverband naar 40% plaats gevonden. Dit op verzoek van de jongerenwerker (vanwege
studieactiviteiten en andere werkzaamheden).
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De jongerenwerker was actief bezig met het pr-beleid van de organisatie. Vandaar dat hij ook als
adviseur was betrokken bij de sectie Publiciteit. Verder is zijn doelgroep de jongeren tussen de 10 en
de 16 jaar. De jongerenwerker was daarom als adviseur betrokken is bij de sectie KLIK en lid van de
lesbrievencommissie. Daarnaast leverde de jongerenwerker op ad-hocbasis een bijdrage aan allerlei
activiteiten van het bestuur.
Op publicitair gebied hield de jongerenwerker zich bezig met een breeds scala van werkzaamheden.
Onder meer het (laten) plaatsen van advertenties, beoordeling van sponsorverzoeken, bestellen van
promotieartikelen en vertegenwoordiging van de organisatie op verschillende bijeenkomsten,
bondsdagen en beurzen (o.m. de beurs Wegwijs en Naar Buiten). De jongerenwerker was nauw
betrokken bij de organisatie van de ledenwerfactie (Ben jij een grijze muis? Beken kleur!), welke
leidde tot een groot aantal nieuwe leden. ,Verder was de jongerenwerker nauw betrokken bij het
geven van publiciteit aan de bijeenkomsten door middel van advertenties, posters en persoonlijke
uitnodigingen.
Voor de sectie KLIK was de jongerenwerker steeds betrokken bij de uitgave van KLIK. Regelmatig
schreef de hij een artikel. Daarnaast leverde hij als lid van de commissie lesbrieven een actieve
bijdrage aan de totstandkoming en de uitgave van de lesbrief ‘Europa: (n)iets voor jou?’. Deze is
uitgegeven in het kader van de Europese verkiezingen die op 10 juni 2004 werden gehouden.
Vanuit de beleidsnotitie is als actiepunt bij de jongerenwerker neergelegd het geven van gastlessen
voor de hoogste groepen van het primair onderwijs. Hij verzorgde in het achterliggende jaar 23
gastlessen op basisscholen door het hele land.

6.5
Sectie Verenigingen
Het jaar 2004 was voor de sectie verenigingen een belangrijk jaar. Er werd een wissel getrokken met
betrekking tot het verleden. Was het de laatste jaren in het jaarverslag regelmatig zo, dat
verenigingen moesten worden afgemeld; dit jaar is er voor het eerst geen afmelding, maar zijn er juist
twee nieuwe aanmeldingen en gezien reacties uit het land, blijft het daar waarschijnlijk niet bij.
Ook heeft de sectie een iets andere naam gekregen. De laatste jaren zijn er steeds meer
jongerenverenigingen bijgekomen en ook zijn diverse verenigingen zich meer op jongeren gaan
richten. Dat heeft tot gevolg, dat de naam studieverenigingen al lang niet meer dekkend is voor het
geheel van verenigingen dat bij de SGP-Jongeren is aangesloten. Daarom is in het najaar besloten
de naam van de sectie te wijzigen in ‘verenigingen.’ Hierdoor hoeft het werk niet beperkt te blijven tot
alleen de studieverenigingen, maar geven we aan dat ook de jongerenverenigingen er helemaal bij
horen.
In 2004 werden de nieuwe verenigingen in Doorn/Driebergen (Darda) en Dordrecht aangemeld als lid
van onze organisatie. Het bestuur heeft hierin toegestemd en is blij met deze nieuwe aanwas.
We zijn betrokken bij het reilen en zeilen van de verschillende verenigingen. Op een aantal plaatsen,
waar het niet meer zo goed liep, werd en wordt gewerkt aan een doorstart.
In 2004 werden in verschillende plaatsen bijeenkomsten georganiseerd, waarbij werd gekeken of het
haalbaar was een studie- c.q. jongerenvereniging op te richten. Dit gebeurde onder andere in
Kampen, Kruiningen, Woerden en Dordrecht.
In 2004 zijn we verder gegaan met het enquêteren van de aanwezigen op een bijeenkomst. Daarmee
krijg je een goed beeld van de (on)mogelijkheden ter plaatse. Naar aanleiding van deze enquête
wordt actie ondernomen om te komen tot oprichting van een vereniging of het vormen van een
jeugdcommissie binnen de kiesvereniging.
In het voorjaar en in het najaar is een nieuwsbrief uitgegeven om de verenigingen op de hoogte te
houden van de activiteiten.
Op 24 januari werd een kadercursus georganiseerd voor bestuursleden van verenigingen. Deze
cursus werd gehouden in Amersfoort en was voorzien van diverse workshops. Bij deze kadercursus
waren ongeveer honderd personen aanwezig.
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Op 9 november hebben we een bijeenkomst belegd in Alphen aan de Rijn, waar we met
bestuursleden van kies- en studieverenigingen hebben nagedacht over de betrokkenheid van
jongeren bij het SGP-gebeuren. Hiervoor waren de besturen uit de provincies Utrecht, Zuid-Holland
en Noord-Holland uitgenodigd.

6.6
Sectie Politiek
De sectie Politiek heeft in het afgelopen jaar een belangrijke wijziging ondergaan. In september is
namelijk gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur. In de oude opzet bestond de sectie uit
sectieleden die zich bezig hielden met een bezinning op politieke en maatschappelijke onderwerpen.
In de nieuwe opzet is de sectie onderverdeeld in een vijftal inhoudelijke commissies: de commissies
Duurzame Ontwikkeling en Landbouw, Internationaal, Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Sociaal
Economische Zaken. Elke commissie bestaat uit een aantal leden en een eerste en tweede
voorzitter. De voorzitters worden afgevaardigd naar de sectievergaderingen en zijn dus tevens lid van
de sectie Politiek.
Deze nieuwe structuur heeft als doel de externe politieke profilering en het interne debat verder te
ontwikkelen. Tevens ziet het bestuur in deze nieuwe opzet een mogelijkheid om nog meer studenten
bij de SGP-jongeren te betrekken. Aan het eind van 2004 lijkt deze laatste doelstelling gehaald;
bestond de sectie in januari 2004 uit vijf personen, in december bestond de sectie uit ruim 25 sectieen commissieleden.
In de tweede helft van 2004 is de sectie Politiek vooral bezig geweest de nieuwe opzet in goede
banen te leiden. Nu het aantrekken van nieuwe commissieleden bijna voltooid is, zijn de verschillende
commissies bezig met het doordenken en bediscussiëren van verschillende thema’s. Het is de
bedoeling dat in 2005 de eerste resultaten van de brainstormsessies naar buiten komen.
De sectie Politiek heeft in 2004 verschillende inhoudelijke taken verricht. In februari is het
geactualiseerde Politiek Programma uitgekomen. Ter voorbereiding van de SGP-jongerendag heeft
een sectielid meegedraaid in de jongerendagcommissie. Voor de periodieken De Banier, Ons Contact
en KLIK zijn zo’n 25 artikelen geschreven, die op de website www.sgp-jongeren.nl nagelezen kunnen
worden. Tevens heeft de sectie een aantal jongeren afgevaardigd naar de commissie Duurzame
Ontwikkeling van de Nationale Jeugdraad (NJR).

6.7
Sectie Infozaken
De sectie Infozaken heeft zich het afgelopen jaar intensief beziggehouden met het opzetten en
uitvoeren van een driedelige Studium Generale in Utrecht rondom het onderwerp Mediagebruik.
Sprekers waren Andries Knevel (dr. C.S.L. Janse als coreferent), Hans Hillen (J. Goossens als
coreferent) en Ds. Egas (Piet de Jong als coreferent).
De resultaten van het Studium zijn verslagen en aan de hand daarvan wordt thans een uitgave
voorbereid die het mediastandpunt van de SGP-Jongeren moet weergeven. Het wordt derhalve de
weerslag van een uitgebreide bezinning.
Voorts heeft de sectie zich beziggehouden met het schrijven van Infoschetsen. In de uitgeeffase is
thans een uitgebreide katern over Israël. Als schrijvers zijn daarbij onder meer betrokken ds. C.
Sonnevelt en de heer L. Nieuwenhuijse, historicus. De bijdrage is beoordeeld door het CIDI en het
Hoofdbestuur. Rondom dit onderwerp zal in het voorjaar van 2005 een conferentie worden
georganiseerd.
Een schets over Gentherapie zal begin 2005 het licht zien. De sectie heeft verder nog in
voorbereiding een schets over het nieuwe kiesstelsel en het onderwijs. Ook de reeds eerder
verschenen schets over de doodstraf is herzien en geüpdate, ter voorbereiding van de herdruk.

6.8
Sectie Jongeren
De sectie Jongeren heeft het afgelopen jaar 11 bijeenkomsten georganiseerd. De meeste
bijeenkomsten zijn goed bezocht door de jongeren, vooral de serie jongerendebatten waarin een
aantal jongeren van verschillende PJO’s (politieke Jongeren Organisaties) met elkaar in debat gingen.
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De politieke actualiteit kwam daarin uitgebreid aan bod. Op 3 april werd onze tweejaarlijkse SGP
jongerendag gehouden. Op 16 april zijn we met een aantal jongeren op werkbezoek geweest met
onze Tweede-Kamerfractie. ’s Avonds hebben we ter plaatse een politieke bezinningsavond
georganiseerd. In Huizen is er een avond georganiseerd over ‘de rol van de media’. Sprekers waren
Ewout van der Staaij van het RD en ons bestuurslid Arjan Klaassen. De opkomst was laag, de
betrokkenheid groot en de discussie geslaagd.
In Oude Tonge was sprake van een zeer geslaagde avond. Ons Tweede Kamerlid Van der Vlies
sprak daar samen met mevr. G. Verburg van het CDA. Thema was ‘Samenleven tot Uw dienst’.
De opkomst was groot, de inhoudelijke discussie goed, de locatie mooi en de reacties van het publiek
zeer positief. Opvallend was de schijnbare eenheid tussen het CDA en de SGP. De regionale bladen
maakten een belangrijk onderdeel van de publiciteit voor deze avond uit, met als gevolg een groot
artikel in een regionaal blad. Ook de publiciteit van SGP-jongerenzijde was goed!
De bijeenkomst over Europa in Utrecht op 8 juni was geslaagd. De samenwerking met Perspectief
verliep goed. Onze europarlementariër B. Belder was die avond te gast.
Op 20 september werd in Gouda de ‘prinsjesdag’ bijeenkomst gehouden. Sprekers waren A. Wolfsen
(PvdA) en Van der Staaij.
In Putten organiseerde de sectie een avond over Terrorisme. Sprekers waren Sandor van Leeuwen
en Richard Donk. In Bodegraven werd een avond gehouden over ‘Amerikaanse politiek’. Opkomst
was die avond zo’n 40 jongeren.
De laatste 3 bijeenkomsten van 2004 waren de Jongerendebatten te Zwolle, Goes en Amersfoort.

6.9
Sectie Ons Contact
De sectie Ons Contact bracht vier nummers uit, namelijk: 'Centenslurpers', 'Nieuwe wegen', 'Zorgen
voor morgen' en 'Is Nederland wel veilig'? In verband met bezuinigingen moest het aantal te
verschijnen nummers van vijf naar vier worden teruggebracht. Daardoor kon de dikte van het
kwartaalblad worden behouden. De laatste OC telde bijna vijftig bladzijdes. Ter verdere
professionalisering werd het lettertype groter gemaakt en het aantal vaste rubrieken uitgebreid.
Een tweetal redactieleden bracht in de herfstvakantie een journalistieke reis naar Marokko. Het eerste
nummer van 2005 zal daarover gaan. In het kader van zestig jaar bevrijding, staat het tweede
nummer in het teken van vrijheid. Tevens zal een themanummer gaan over kenniseconomie en
onderwijs.
Advertenties blijven een punt van zorg. In 2004 bleven de advertentieopbrengsten wat mager. Voor
2005 is ten doel gesteld het aantal advertenties te laten oplopen. De nieuwe advertentiewerfster is
daarbij van groot belang. Met het aantal abonnees gaat het goed. Nimmer was het aantal lezers
tussen de 16 en 28 jaar zo hoog als eind 2004. Meer dan 7000 mensen lezen het blad. Sinds de layout wijziging is het aantal abonnees met 9,2% gegroeid.

6.10
Sectie KLIK
In het afgelopen jaar hebben we binnen de sectie de beoogde verdiepingsslag verder uitgewerkt.
Op elke vergadering kijken we evaluerend terug naar het niveau en gevarieerdheid van het
uitgebrachte KLIK-nummer, maar ook naar aanleiding van reacties en commentaar. De ervaring die
we daarin samen opbouwen is samenbindend en enthousiasmerend. We hebben het afgelopen jaar
diverse onderwerpen aan bod laten komen. Een deel van de artikelen is altijd gericht op de
(politieke) actualiteit. Daarnaast hebben we echter ook series. Een serie maatschappelijke beroepen
bij de hulpdiensten is in ons laatste nummer afgesloten. Daarnaast is er een begin gemaakt met een
serie over materieel van de luchtmacht in het kader van vredesmissies.
In het jaar dat achter ons ligt zijn er 5 nummers van KLIK verschenen. Naast de vier reguliere
nummers hebben we rondom de ledenwerfactie een promotienummer uitgebracht. Het doel van dit
nummer was om jongeren bekend te maken met het werk van de SGP(-jongeren). Dit hebben we
gedaan door onze ledenwerfactie en de sectieleden te presenteren en in een achtergrondartikel de
meerwaarden van de christelijke politiek, zoals de SGP die voorstaat, aan te geven en toe te lichten.
Zoals in 2003 al aangekondigd is, hebben we een lesbrief uitgebracht. De titel was: Europa: (n)iets
voor jou? In deze uitgave wordt de structuur van de EU-regering uitgelegd. Ook is er een apart
hoofdstuk gewijd aan hetgeen de leerling nu zelf van de EU en haar regels merkt. Bij deze lesbrief
werd/wordt ook een docentenhandleiding geleverd. De beoogde lesbrief voor het VO is in 2004 niet
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uitgekomen. We willen daar in 2005 wel gestalte aan proberen te geven. Eerst zal er echter een
stukje ‘marktonderzoek’ gedaan worden met betrekking tot de behoefte en afname. We willen via
deze weg nog meer jonge mensen in aanraking brengen met de Staatkundig Gereformeerde
beginselen.

6.11
Sectie Publiciteit
Een van de belangrijkste taken van de sectie Publiciteit was het uitvoeren en coördineren van de
ledenwerfactie. De actie, gestart in februari en geëindigd op 3 april (Jongerendag), leverde de
jongerenorganisatie uiteindelijk 4100 nieuwe leden op (3300 leden in de leeftijd van 11 t/m 15 en 800
leden in de leeftijd van 16 t/m 28 jaar oud).
Tijdens en na de tijdrovende actie heeft de sectie actief verder gewerkt aan meerdere activiteiten.
Er is een advertentieleidraad afgerond, waarin advertentiemogelijkheden voor de verschillende secties
uitgebreid beschreven worden. Samen met andere secties zijn advertenties gezet in (dag)bladen en
door middel van buttons op websites. Ook dit jaar zijn vele politieke en andere bijeenkomsten met
een stand bezocht. In overleg met betreffende secties zijn uitnodigingen en posters ontworpen voor de
meeste bijeenkomsten. De sectie organiseerde een stand op Wegwijs en de stand op Naar Buiten,
inclusief bemanning en promotiemateriaal. Tijdens de laatstgenoemde beurs is het gloednieuwe en
door een sectielid ontworpen standdecor voor het eerst gebruikt. In 2004 is een nieuwe algemene
SGP-jongerenfolder ontwikkeld. Ook is er een excursie georganiseerd voor bestuurs- en sectieleden.
De sectie is betrokken geweest bij de organisatie van de Jongerendag en het beheer van de website.
Een greep uit de activiteiten waarmee in 2004 een start gemaakt is: het opzetten van een brede
enquête, het opzetten van een vrijwilligerspool, het nadenken over doelgroepenbeleid en het
nadenken over lay-out van bijvoorbeeld uitgaande post.

6.12
Ten slotte
Terugkijkend op het jaar 2004 past ons grote dankbaarheid jegens de Gever van alles. Hij was het
die ons als partij nog een plaats gaf in de pluriforme samenleving waarin we leven. Hij gaf u en ons
als betrokkenen bij de organisatie de krachten om ons werk te doen.
Ook in het jaar 2005 zal de SGP in de volle breedte de bijbelse boodschap vertolken. De Heere
gebiede Zijn zegen over het gesprokene en geve allen die de SGP vertegenwoordigen Zijn onmisbare
zegen.
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7.
Afsluiting
Het Hoofdbestuur heeft met dit jaarverslag inzicht gegeven in de werkzaamheden die door velen
verricht zijn binnen onze partij. Er is veel werk verzet vanuit de overtuiging dat het uitdragen van de
beginselen van onze partij dienen tot eer van God en het heil van de naaste. Onze dank gaat uit naar
allen die op welke wijze dan ook zich ingezet hebben voor de beginselen van onze partij. Onze dank
gaat bovenal uit naar de HEERE die kracht, lust en inzicht gegeven heeft aan onze SGPvertegenwoordigers in de diverse politiek-bestuurlijke colleges, aan ons personeel en aan de vele
vrijwilligers. In alle dingen zijn wij van Hem afhankelijk. Alles is Gods gave. De HEERE geve dat het
werk van onze Staatkundig Gereformeerde Partij mag zijn tot Zijn eer en tot heil van ons volk.

's-Gravenhage, maart 2005

drs. P.A. Zevenbergen
secretaris,

W. Kolijn
algemeen voorzitter,
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Bijlage 1
Agenda 84ste Jaarvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij
D.V. te houden op zaterdag 2 april 2005 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te
Utrecht, tel. 030 - 29 55 42. Aanvang: 9.30 uur
Agenda
1.
Aanvang: 9.30 uur
1.1
Opening door de partijvoorzitter, ds. A. van Heteren.
1.2
Telegram aan H.M. de Koningin.
1.3
Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.
2.

Vaststellen verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 28 februari 2004. (zie De
Banier d.d. 19 maart 2004, pag. 8-9, d.d. 2 april 2004, pag. 12-13 en d.d. 16 april 2004, pag. 8-9)

3.
3.1
3.2

Jaarverslagen 2004.
Vragen naar aanleiding van verslag partijsecretaris.
Vaststellen balans, staat van baten en lasten en de toelichting daarop (strekt tevens tot décharge

3.3

Voorstel Hoofdbestuur inzake ledenbijdrage 2006 (zie Bijlage A)

4.
4.1
4.2

Voorstellen (zie Bijlage B).
Voorstellen Hoofdbestuur (zie nummers 1 en 2 in Bijlage B)
Voorstel Gemeentelijke Kiesvereniging “Groen van Prinsterer” te Rijssen (zie nummer 3 in

4.3

Voorstel plaatselijke kiesvereniging te Apeldoorn (zie nummer 4 in Bijlage B)

5.

Rede van ir. B.J.van der Vlies, voorzitter Tweede-Kamerfractie

6.

Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur (zie Bijlage C).

7.

Mededelingen van Voorlichting&Vorming.

8.

Mededelingen.

9.

Collecte voor de kosten van de maaltijd.

10.

Afsluiting ochtenddeel en gebed voor de maaltijd.

van het Hoofdbestuur).

Bijlage B)

PAUZE

11.

Gebed na de maaltijd en opening middagvergadering.

12.

Opening themabijeenkomst over “vrijheid van meningsuiting” door W. Kolijn, algemeen
voorzitter van het Hoofdbestuur.
Het thema zal worden ingeleid door mr. C.G. van der Staaij, lid van de Tweede-Kamerfractie
van de SGP. Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats o.l.v. de heer W. Kolijn.
Naast de inleider maken de volgende personen deel uit van het forum:
• mr.dr. J.T. van den Berg (voormalig lid van de Tweede-Kamerfractie van de SGP)
• mr. A. Weggeman (Hoofd afdeling Kennis en Onderzoek van de Raad van State)
• drs. S. Stoop (Burgemeester van Dirksland en lid van Provinciale Staten van ZuidHolland)

13.

Rondvraag (vragen inleveren bij het Hoofdbestuur aan het begin van de pauze).

14.

Afscheid Hoofdbestuurslid de heer ir. A. Waaijenberg.

15.

Collecte voor het Verkiezingsfonds.

16.

Slotwoord door ds. D. Heemskerk

17.

Sluiting (15.30 uur).
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Te uwer informatie zij nog vermeld dat het Stembureau uit de volgende personen bestaat:
voorzitter:
dhr. A.J. Niënkemper, Olieslager 40, 7463 DA Rijssen
leden:
dhr. H.D. Vinke, Bilderdijk 83, 2951 TB Alblasserdam
dhr. W.P.D. Esveld, Engelanderweg 37, 7361 CT Beekbergen
dhr. C. de With, Gooijerdijk 39, 3972 MA Driebergen
dhr. J. van Kampen, Spiraeastraat 31, 6744 AT Ederveen
dhr. J. de Visser, Hoogewei 78, 4464 AM Goes
dhr. B. Weeda, Oslostraat 4, 3267 LC Goudswaard
dhr. G. Nieuwenhuis, Raadhuislaan 18, 2131 BE Hoofddorp.
dhr. J.J. Bil, Essenerweg 18, 3774 CC Kootwijkerbroek
dhr. J.A. Versluis, Korte Gang 6, 4251 DC Werkendam

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij,
ds. A. van Heteren, partijvoorzitter
W. Kolijn, algemeen voorzitter
drs. P.A. Zevenbergen, secretaris
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Bijlage A
Begroting van de SGP-partijkas voor het jaar 2005 en vaststelling van de ledenbijdrage 2006

EURO'S
BEGROTING
2005

BEGROTING
2004

LASTEN
lasten partijbureau
bijdrage studiecentrum
bijdrage voorlichting
bijdrage jongeren
partij-orgaan
bestuurs/vergaderkosten
dotatie verkiezingsfonds
extra dotatie verk.fonds

188.250
85.757
77.336
47.275
260.500
40.000
34.425
17.000

161.400
86.757
69.929
60.500
268.000
30.000
34.425
9.000

Totaal lasten

750.543

720.011

ledenbijdragen
partij-orgaan
renten
giften
subsidie

344.250
277.500
30.000
10.000
113.000

344.250
277.000
26.000
10.000
112.315

Totaal baten

774.750

769.565

24.207

49.554

BATEN

SALDO
TOELICHTING:

BEGROTING
2005
Studiecentrum:
totale lasten
totale baten
subsidie ministerie
tekort
Voorlichtingscentrum:
totale lasten
totale baten
subsidie ministerie
tekort
Jongerenorganisatie:
totale lasten
totale baten
subsidie ministerie
tekort

BEGROTING
2004

226.307
16.550
209.757
124.000
85.757

227.120
17.200
209.920
123.163
86.757

176.750
13.414
163.336
86.000
77.336

171.390
15.687
155.703
85.774
69.929

329.650
79.875
249.775
202.500
47.275

423.420
110.420
313.000
252.500
60.500

Op grond van de begroting 2005 stelt het Hoofdbestuur voor de ledenbijdrage voor het jaar
2006 op hetzelfde niveau te houden als in 2005, te weten € 13,50
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Bijlage B
Voorstellen

Voorstel 1.
Reglement

Wijziging art. 3, derde en vierde lid en art. 11, eerste lid van het Algemeen

Door het Hoofdbestuur wordt voorgesteld om art. 3, derde en vierde lid van het Algemeen Reglement
te wijzigen in dier voege dat de in het derde lid vermelde datum van “15 oktober” wordt gewijzigd in
“15 november” en de in het vierde lid vermelde datum van “15 november” wordt gewijzigd in “15
december”. Ter toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende door het Hoofdbestuur medio
augustus/september 2004 verzonden brief en het bijna gelijkluidende artikel in De Banier, 83e
jaargang, nr. 17, pag. 15.
Verder wordt gelet op de inmiddels ingevoerde nieuwe bestuursfunctie van algemeen voorzitter
voorgesteld om in art. 11, eerste lid “voorzitter” te wijzigen in “algemeen voorzitter” (zie verder onder
voorstel 2).

Preadvies Hoofdbestuur
Geadviseerd wordt met dit voorstel in te stemmen.

Voorstel 2

Wijziging statuten

oor het Hoofdbestuur wordt voorgesteld de volgende wijzigingen in de statuten van de Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP) aan te brengen:
a.
art. 19, eerste lid
: “februari” wijzigen in “maart”;
b.
art. 29, eerste lid
: de huidige tekst vervangen door de volgende: “Het Hoofdbestuur
wijst uit zijn midden een partijvoorzitter, een algemeen voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan. Het wijst voor elk hunner uit
zijn midden een plaatsvervanger aan.”
c.
art. 29, tweede lid
: de huidige tekst vervangen door de volgende: “De algemeen
voorzitter presideert de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het
Hoofdbestuur en de vergaderingen van het Hoofdbestuur met de
Raad van Advies. De partijvoorzitter presideert de algemene
vergaderingen.”;
d.
art. 32, onderdeel b.
: “voorzitter” wijzigen in “algemeen voorzitter”;
e.
art. 32, onderdeel c.
: de huidige tekst vervangen door de volgende: “hetzij door twee
leden van het Hoofdbestuur gezamenlijk, onder wie in elk geval een
lid van het dagelijks bestuur.”
f.
art. 34, vierde lid
: tussen “lid” en “de” toevoegen: “op 1 januari van dat jaar”
De in onderdeel a. bedoelde wijziging vloeit voort uit de gewijzigde procedure tot vaststelling van de
jaarrekening en vormt dus een geheel met de in voorstel 1 bedoelde wijzigingen.
De overige wijzigingen hebben te maken met de introductie van de bestuursfunctie van algemeen
voorzitter en beoogt de statuten in overeenstemming te brengen met die reeds ingevoerde en tot
tevredenheid van het Hoofdbestuur functionerende structuuraanpassing.

Preadvies Hoofdbestuur
Geadviseerd wordt met dit voorstel in te stemmen.
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Voorstel 3.

Wijziging art. 14, eerste lid en art. 15, vierde lid van het Algemeen Reglement

De Gemeentelijke Kiesvereniging “Groen van Prinsterer” te Rijssen stelt voor om de bestaande tekst
van deze bepalingen zodanig te wijzigen dat voor het opgeven van namen met betrekking tot de
kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Tweede Kamer niet
noodzakelijkerwijs daaraan voorafgaand een ledenvergadering moet worden gehouden. Als
toelichting wordt het volgende vermeld: “Zowel in artikel 14 als in artikel 15 wordt twee maal de
voorwaarde voor het houden van een ledenvergadering gesteld. De ledenvergadering die genoemd
wordt in de artikelen 14.1 en 15.4 is slechts voor het noemen van geschikte kandidaten. De
voorstellen 1 en 2 (van de GKV Rijssen) bevatten de mogelijkheid om deze namen eventueel ook
zonder het houden van deze ledenvergadering te noemen. Meestal is bij bestuursleden vaak beter
dan bij gewone leden bekend welke kandidaten eventueel geschikt zijn. Het houden van zo’n
ledenvergadering stuit vanwege overvolle programma’s, bij diverse kiesverenigingen vaak op grote
bezwaren. Zeer waarschijnlijk wordt deze ledenvergadering bij verschillende kiesverenigingen
helemaal niet gehouden. De voorstellen 1 en 2 (van de GKV Rijssen) voorkomen verder dat
kandidaten verworpen worden die zijn aangedragen zonder dat er een ledenvergadering is gehouden.
Uiteindelijk hebben de leden in de ledenvergaderingen genoemd in de artikelen 14.4 en 15.7 altijd nog
beslissingsrecht.”

Preadvies Hoofdbestuur
Geadviseerd wordt niet met dit voorstel in te stemmen.
Zoals bekend verondersteld mag worden, maakt het Hoofdbestuur zich zorgen over het feit dat een
aantal kiesverenigingen steeds meer aan vitaliteit lijkt in te boeten. Mede gelet daarop worden
regiobijeenkomsten gehouden onder het motto: “Hoe houden (en krijgen) wij onze kiesvereniging
vitaal ?”. Het Hoofdbestuur is van oordeel dat juist bepalingen als de onderhavige een goede
stimulans betekenen om regelmatig te vergaderen waarbij van de gelegenheid gebruik moet worden
gemaakt om naast dit soort zaken van meer “huishoudelijke aard” (maar zeker niet onbelangrijk) de
bezinning op politieke thema’s te agenderen. Bovendien is reeds in een zeer vroegtijdig stadium
bekend wanneer de desbetreffende verkiezingen worden gehouden zodat de onderhavige verplichting
gemakkelijk met een toch al geplande vergadering kan worden gecombineerd. Daarbij komt dat door
aanvaarding van dit voorstel een niet noodzakelijke wijziging in de bevoegdheidsverdeling tussen
bestuur en ledenvergadering wordt aangebracht ten gunste van het bestuur. Dit doet afbreuk aan de
positie van de leden van de kiesvereniging. Overigens zou bij aanvaarding van dit voorstel ook het
artikel over kandidaatstelling verkiezing Europees Parlement moeten worden gewijzigd om
eenduidigheid in regelgeving te handhaven.

Voorstel 4.

Dubbel lidmaatschap

Commissieleden van de “SGP-Jongeren” dienen volgens de statuten tevens lid te zijn van de
desbetreffende plaatselijke kiesvereniging.
Dit brengt als financieel ongemak met zich mee dat deze commissieleden (veelal nog studenten) aan
beide verenigingen contributie schuldig zijn. Dit wordt meer dan eens als een bezwaar ervaren.
De PKV Apeldoorn zou graag zien dat het Hoofdbestuur met een (landelijk) voorstel komt. Dit
voorstel zou kunnen bestaan uit een gereduceerde contributie (PKV) en daaraan gekoppeld een
gereduceerde afdracht van de PKV aan het Hoofdbestuur.

Preadvies Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur heeft bovenbedoelde problematiek reeds onderkend. Om die reden zal over die
problematiek met betrekking tot commissieleden in overleg worden getreden met het bestuur van de
SGP-Jongeren. Het Hoofdbestuur zal de partijdag over de resultaten daarvan mondeling informeren.
Darnaast wordt thans in een breder perspectief onderzoek verricht naar de mogelijkheden van
reductie op dubbele lidmaatschappen.
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Bijlage C
Verkiezing leden Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur stelt in de hierna vermelde gevallen de volgende kandidaten voor (telkens in
alfabetische volgorde).
I.

II.

III.

IV.

Vacature ds. D.J. Budding
a.

ds. A. Vlietstra
Ds. Vlietstra, geboren op 5 april 1958, is predikant van de Hersteld Nederlandse
Hervormde Kerk te Katwijk aan Zee en vervult diverse functies binnen dat
kerkverband. Verder is hij bestuurslid van de Gereformeerde Bijbelstichting en van
het Isaäc da Costa Fonds.

b.

ds. H. Zweistra
Ds. Zweistra, geboren op 4 juli 1950, is predikant van de Hersteld Hervormde Kerk te
Leerbroek.

Aftredend en niet herkiesbaar, ir. A. Waaijenberg
a.

mr. M.J.W. Hoek
De heer Hoek, geboren op 17 augustus 1965, is advocaat en procureur.
Hij is diaken van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, bestuurslid van de
plaatselijke kiesvereniging te Gouda en bestuurslid van de Stichting voor christelijk
(voortgezet) speciaal onderwijs op reformatorische grondslag voor Gouda en
omstreken.

b.

L. Kisteman
De heer Kisteman, geboren op 28 april 1958, is directeur van een reclamebureau.
Hij is lid van de Gereformeerde Gemeente.
Verder is hij voorzitter van de SGP-fractie in de raad van de gemeente Ede (De
Klomp).

Aftredend en herkiesbaar, ds. D. Heemskerk
a.

ds. C.M. Buijs
Ds. Buijs, geboren op 10 november 1951, is predikant van de Hersteld Hervormde
Kerk te Nieuwleusen.

b.

ds. D. Heemskerk
Ds Heemskerk, geboren op 15 oktober 1951, is predikant van de Hersteld Hervormde
Kerk te Opheusden en lid van het moderamen van het desbetreffende kerkverband.
Daarnaast is hij lid van het Hoofdbestuur van de SGP en 2e voorzitter van de Stichting
Adullam voor gehandicaptenzorg.

Aftredend en herkiesbaar, H. Uil
a.

dr. R. Bisschop
De heer Bisschop , geboren op 30 november 1956, is sectordirecteur binnen het
voortgezet onderwijs. Hij is lid van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland.
Hij is namens de SGP raadslid in de gemeente Veenendaal en statenlid in de
provincie Utrecht.

b.

H. Uil
De heer Uil, geboren op 5 september 1953, is gemeentearchivaris.
Hij is diaken van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Zierikzee, lid van
het Hoofdbestuur van de SGP, bestuurslid van de Guido de Brès-Stichting,
Studiecentrum SGP en vice-voorzitter van de Provinciale vereniging Zeeland SGP.
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Bijlage 2
Kwantitatief overzicht

Aantal per 31
december 2004
Zetels in Tweede Kamer
Zetels in Eerste Kamer
Zetels in Europees Parlement (samen met ChristenUnie)
Leden
Abonnees op De Banier

2
2
2
25.900
6.120

Plaatselijke kiesverenigingen
Provinciale verenigingen

229
11

Gedeputeerden
Leden Provinciale Staten

1
23

Burgemeesters
Wethouders
Raadsleden

5
38
271
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Bijlage 3
Verslag algemene vergadering 28 februari 2004
1.1
Opening
De voorzitter, ds. D.J. Budding, opent de vergadering. Hij heet een ieder hartelijk welkom.
Vervolgens wordt Psalm 75 vers 1 en 2 gezongen waarna de voorzitter Prediker 12 leest en voor gaat
in gebed.
De voorzitter spreekt een openingswoord uit naar aanleiding van Prediker 12: 13b: "Vrees God, en
houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen".
"Vrees God, en houd Zijn geboden". Dat is het doeleinde van alles wat gehoord is. Dat is het bevel
van de Allerhoogste Zelf dat tot een ieder van ons persoonlijk komt. Kunnen wij al zeggen met
Obadja: "Ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af" ?. Dit bevel mogen wij niet naast
ons neer leggen. God vrezen is het haten van het kwade. Echter, zo lang de mens luistert naar de
duivel, bemint hij het kwade. Dat is al zo sinds Gods Wet door de mens verbroken is in het paradijs.
Sindsdien zoekt de mens het bij zichzelf of in de godsdienst of in de SGP. Kwaad is alles wat niet
volkomen tot Gods eer is. En dat voelen wij als de liefde van God in ons hart is uitgestort. Haten en
liefhebben zijn dan ook twee kanten van een zelfde zaak. Wat de vreze des Heeren niet is, is het
kwade. Eén Mens die God is, boven alles te prijzen, de Mens Christus Jezus heeft volmaakt het
kwade gehaat. Hij heeft Zich vernederd tot in de dood aan het kruis. Om daardoor de zonden van de
wereld te dragen. "Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt".
De vreze Gods wordt gewerkt alléén door een oprecht geloof in Jezus Christus waardoor een mens
afgesneden wordt van Adam en als een rank wordt geënt in de Ware Wijnstok. Vrees God, geloof in
de Heere Jezus Christus en leef uit Hem. Wie in Hem gelooft, zal leven in Zijn gemeenschap. U
alleen, U loven wij.
"En houd Zijn geboden". Want God zal ieder werk in het gericht brengen. De jongste dag komt
spoedig en, zo vraagt de voorzitter zich af, wie verlangt daarnaar ? Als we het hier met God eens
worden, ons vonnis leren onderschrijven, dan kan de Heere geen kwaad meer doen. Dat is genade
alléén. Er is er maar Eén die volmaakt Gods geboden heeft onderhouden. Houd Zijn geboden. Dat
is een boodschap voor u zelf, voor uw gezin, voor de maatschappij. En dat betaamt alle mensen. Het
woord "betaamt" kan in dit verband ook vertaald worden als absoluut noodzakelijk. Het kan niet
gemist worden.
"Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen". Dat is het hart van ons beginsel.
God komt tot ons en door middel van ons tot alle mensen. Die boodschap hebben wij uit te dragen.
Maar waarom gaat er zo weinig van ons uit ? De maatschappij verloedert, dat is één kant. Maar de
hand moet in eigen boezem. Ons past verootmoediging. Waar is bij ons de vreze Gods ? De Heere
schenke ons mannen die het kwade haten omdat zij God beminnen. Anders heeft de SGP geen
toekomst. Alléén de vreze Gods houdt staande.
Met deze woorden sluit de voorzitter voor de laatste keer in die hoedanigheid een openingsrede voor
de partijdag af.
De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren mr. B.J. van Putten,
drs. S. Stoop, mr.dr. J.T. van den Berg, ds. J.H. van Daalen, G. van den Berg en ing. E. Klein.
1.2
Telegram aan H.M. de Koningin
De voorzitter deelt mee dat een telegram zal worden gezonden aan H.M. de Koningin met de
volgende inhoud:
"De Staatkundig Gereformeerde Partij - in Algemene vergadering bijeen te Utrecht - betuigt Uwe
Majesteit haar eerbied en diepe verbondenheid. De Partij bidt u toe, dat de HEERE U bij het vervullen
van Uw Koninklijk ambt Zijn leiding en wijsheid geve, opdat U Uw ambt - in onze donkere tijden van
vervreemding en verlating van de God van onze vaderen - mag vervullen in gehoorzaamheid aan Zijn
onfeilbaar Woord tot maatschappelijk, maar vooral tot geestelijk welzijn van ons volk. Zij wenst U en
Uw huis - ook onder vaak eenzame en droevige omstandigheden - in alle opzichten Gods nabijheid en
onmisbare zegen toe.
Utrecht, 28 februari 2004
De secretaris,
drs. P.A. Zevenbergen"
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1.3
Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied
Op verzoek van de voorzitter worden de coupletten 1 en 6 van ons volkslied staande gezongen.

2.
Mededeling betreffende het stembureau
De voorzitter deelt mee dat het stembureau uit de volgende personen bestaat:
a.
de heer A. van de Kieft (voorzitter, pkv. Barneveld);
b.
de heer J. Flier (pkv. Ede);
c.
de heer H.M.G. Haverhals (pkv. Sprang Capelle);
d.
de heer H. van Amstel (pkv. Huizen);
e.
de heer L. van der Hoek (pkv. Rijnwoude);
f.
de heer F. Dekker (pkv. Hoogeveen-Assen);
g.
de heer J.J. Hoepel (pkv. Kampen);
h.
de heer H.J. Kaptijn (pkv. Urk);
i.
de heer G. van Bezooijen (pkv. Amersfoort);
j.
de heer T. van Oostenbrugge (pkv. Bruinisse).
De voorzitter vraagt de leden van het stembureau om zich te begeven naar de bestuurskamer om
daar hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.

Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari 2003 (zie De Banier d.d. 7 maart
2003)
De tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.1
Jaarverslag 2003 van de Partijsecretaris
De secretaris, de heer drs. P.A. Zevenbergen, leest het jaarverslag over 2003 voor. Kortheidshalve
wordt verwezen naar de in De Banier van 19 maart 2004 opgenomen integrale tekst van het verslag.
De voorzitter zegt de secretaris dank voor zijn in dit verband verrichte werkzaamheden.
4.2
Jaarverslag 2003 van de Partijpenningmeester
De penningmeester, de heer J.D. Heijkamp, leest het jaarverslag over 2003 voor. Kortheidshalve
wordt verwezen naar de in De Banier van 19 maart 2004 opgenomen integrale tekst van het verslag.
De voorzitter zegt de penningmeester dank voor zijn in dit verband verrichte werkzaamheden. De
voorzitter merkt op dat de uitkomst weliswaar tegenvalt, maar dat hij hoopt dat de deze dag te houden
collecten zullen meevallen.

5.
Voorstel Hoofdbestuur inzake ledenbijdrage 2005
Met het voorstel om de ledenbijdrage voor 2005 op hetzelfde niveau te houden als in 2004, te weten
op € 13,50, wordt ingestemd.

6.

Voorstel Vlissingen inzake folderverspreiding en voorstel Apeldoorn inzake verplaatsen
datum partijdag
Het voorstel van de pkv. Vlissingen is om de kosten van folderverspreiding van kiesverenigingen die
niet in staat zijn om zelfstandig folders te verspreiden ten laste van het verkiezingsfonds te doen
komen. Er wordt ingestemd met het preadvies van het Hoofdbestuur. Dit houdt in dat door het
Hoofdbestuur een commissie zal worden benoemd, bestaande uit de heren A. de Boer, J.D. Heijkamp
en J.P. Tanis, om dit voorstel nader te onderzoeken. In dit onderzoek zal tevens worden betrokken
het voorstel van de pkv. Nieuwleusen uit 2003 om een goede coördinatie op te zetten voor het
voorzien van affiches en folders in alle gebieden in campagnetijd.
De pkv. Apeldoorn stelt voor om de partijdag in het vervolg te verplaatsen naar een andere datum. Dit
in verband met de voorjaarsvakantie. De voorzitter verzoekt de voorstanders van een dergelijke
verplaatsing op te staan. Uit deze peiling blijkt dat een meerderheid kiest voor het handhaven van het
oude gebruik om de partijdag op de laatste zaterdag van februari te doen plaatsvinden.
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7.
Rede van ir. B.J. van der Vlies, voorzitter Tweede-Kamerfractie
De heer Van der Vlies spreekt een rede uit onder de titel "Zijn rechten in het oog".
De integrale tekst van de partijrede, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, is als bijlage bij De
Banier van 19 maart 2004 verspreid onder de leden.
De voorzitter dankt de heer Van der Vlies voor zijn doorwrochte en principiële betoog.
Voordat de voorzitter de uitslag bekend maakt van de verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur,
deelt hij mee dat op het aan H.M. de Koningin verzonden telegram een antwoord is ontvangen.
Het bericht luidt als volgt:
"Aan Bestuur en Leden van de Staatkundig Gereformeerde Partij,
p/a Beatrixtheater
Utrecht
In opdracht van Hare Majesteit de Koningin breng ik U allen, heden in Algemene Vergadering in het
Beatrixtheater bijeen, haar oprechte dank over voor Uw vriendelijke boodschap en voor de gevoelens
van verbondenheid, zoals daarin tot uitdrukking gebracht. Voor de goede wensen voor haar en haar
huis is de Koningin U evenzeer erkentelijk.
Luitenant-Kolonel drs. R.J.F. Bergman
Adjudant van H.M. de Koningin
Paleis Huis ten Bosch
28 februari 2004"

8.
Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur
De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur bekend.
Voor de vacature wegens het vertrek van de heer A. de Boer zijn door het Hoofdbestuur de volgende
kandidaten voorgesteld, te weten de heren dr.ir. A.G. Bregman en mr. M.J.W. Hoek. Er zijn 414
geldige stemmen uitgebracht en 5 blanco stemmen. Op de heer Bregman zijn 330 stemmen
uitgebracht, op de heer Hoek 82 stemmen en op de heer G.S. Schotanus 2 stemmen. De heer
Bregman is derhalve gekozen. Hij verklaart desgevraagd zijn verkiezing te aanvaarden.
Verder is ds. C.A. van Dieren aftredend en herkiesbaar. Nevenkandidaat is ds. D.W. Tuinier. Er zijn
418 geldige stemmen uitgebracht en 1 blanco stem. Alle geldige stemmen zijn uitgebracht op ds. C.A.
van Dieren die daarmee dus is herkozen.
Tot slot is ds. A. van Heteren aftredend en herkiesbaar. Nevenkandidaat is ds. M.J. Kater. Er zijn 418
geldige stemmen uitgebracht en 1 blanco stem. Op ds. Van Heteren zijn 417 stemmen uitgebracht en
op ds. M.J. Kater 1 stem. Ds. Van Heteren is daarmee herkozen.

9.
Mededelingen
De voorzitter doet een viertal mededelingen.
In de eerste plaats merkt hij op dat aan een ieder één exemplaar van de partijrede gratis ter
beschikking wordt gesteld. In de pauze kan die worden afgehaald bij de balie. Daarnaast wordt bij
een volgende Banier ook een exemplaar van de partijrede gevoegd.
In de tweede plaats kan in de pauze een exemplaar worden gekocht van de toelichting op het
Program van Beginselen van de SGP. Daarvan is onlangs een tweede druk uitgekomen.
Enkele aanvullingen zijn ten opzichte van de eerste druk doorgevoerd zoals uitbreiding van art. 29 met
art. 29a en 29b inzake Israël.
Alléén tijdens de partijdag kan de toelichting worden gekocht voor maar € 5,=
In de derde plaats attendeert hij op de nieuwste uitgaven van de Guido de Brès-Stichting over
mobiliteit, Europa en het leven en werk van ir. H. van Rossum. Deze uitgaven zijn in de pauze te
koop. Wie nu donateur wordt van het studiecentrum ontvangt het boekje over Van Rossum gratis.
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In de vierde plaats deelt hij mee dat vragen voor de rondvraag aan het begin van de pauze bij het
Hoofdbestuur dienen te worden afgegeven.

9a.
SGP-Jongeren
De voorzitter geeft in afwijking van het programma de voorzitter van de SGP-Jongeren, de heer mr.
A.J.C. van Bemmel, de gelegenheid het woord te richten tot de algemene vergadering. De heer Van
Bemmel zegt hem daarvoor dank. Hij merkt op graag aandacht te willen vragen voor de
ledenwerfactie van de jongeren. De jongeren hebben op dit moment iets met muizen. Als je nog
geen lid bent van de SGP-Jongeren, ben je eigenlijk een grijze muis. En wordt het tijd om uit
overtuiging kleur te bekennen. Tijdens de Gezinsbeurs Wegwijs hebben veel jongeren dat al gedaan.
De oranje sjaals getuigden daar ook van. Hij vraagt de leden van de algemene vergadering ook in
hun omgeving te attenderen op de SGP-Jongeren. Om hen op die manier te helpen een op de Bijbel
gefundeerde politiek uit te dragen. Verder maakt hij nog attent op de D.V. op zaterdag 3 april 2004 te
houden jongerendag in Utrecht. Tot slot roept hij de kiesverenigingen op om in overleg met
studieverenigingen te bezien hoe de jongeren beter bereikt kunnen worden.

10.
Collecte voor de kosten van de maaltijd
De voorzitter zegt dat de kosten voor de maaltijd € 15,75 bedraagt. Dat gegeven en het door de
penningmeester aangegeven tekort over het boekjaar 2003 van ong. € 90.000,= doet hem de
algemene vergadering oproepen tot milddadigheid. Tijdens het zingen van Psalm 19 vers 5 en 6
wordt gecollecteerd.

11.
Afsluiting ochtenddeel en gebed voor de maaltijd
Op verzoek van de voorzitter besluit ds. C.A. van Dieren het ochtenddeel met gebed en vraagt hij
tevens een zegen voor de te nuttigen maaltijd.

12.
Gebed na de maaltijd en opening middagvergadering
De voorzitter vraagt de heer ir. B.J. van der Vlies om de middagvergadering te openen. De heer Van
der Vlies leest daartoe Psalm 86 en gaat voor in gebed. Daarna wordt op zijn verzoek gezongen
Psalm 86 vers 3 en 6.

13.

Inleidingen en forumdiscussie o.l.v. de algemeen voorzitter, de heer W. Kolijn, met als
thema "Europa en Nederland; wat is de invloed van de Europese wetgeving in het
dagelijks leven en hoe verhoudt zich dit met de SGP-beginselen"
De heer Kolijn opent de themabijeenkomst met enkele inleidende woorden en geeft daarna
achtereenvolgens het woord aan drs. B. Belder en mr. C.G. van der Staaij. Aan het forum nemen
naast de algemeen voorzitter en beide inleiders ook deel de heer drs. J.Schippers,
beleidsmedewerker van de eurofractie CU-SGP en mede-auteur van het Europese
verkiezingsmanifest “Geloofwaardig kiezen”.
De tekst van de hierboven bedoelde inleidingen zijn opgenomen in De Banier van 16 april 2004, terwijl
een verslag van de forumdiscussie is opgenomen in De Banier van 30 april 2004..

14.
Rondvraag
De pkv. "Boaz" te Boskoop vraagt naar aanleiding van de opgestelde kandidatenlijst voor de
verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur of het mogelijk is om voortaan een bredere
omschrijving te geven van de functie waarvoor de kandidaten gesteld zijn. Hierdoor kan de keuze van
de ledenvergaderingen worden vergemakkelijkt.
De voorzitter antwoordt dat kandidaten niet worden gekozen in een bepaalde functie, maar als
Hoofdbestuurslid sec. De verdeling van bestuursfuncties vindt pas daarna plaats, dus door en vanuit
het bestuur.
Een vraag wordt gesteld over het mediagebruik. Enerzijds wordt mediagebruik voor
"machtsuitbreiding" door de vragensteller afgekeurd. Anderzijds stelt hij dat het gebruik van de media
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om mensen met verkeerde denkbeelden van de SGP te bereiken en om die mensen duidelijk te
maken dat de SGP niet fundamentalistisch is of wil discrimineren, zeer geschikt en het overwegen
waard is. De voorzitter antwoordt dat een commissie zich de komende tijd zal beraden op het
mediagebruik en de huidige richtlijnen daarvoor.
De pkv. "De Banier" te Dordrecht vraagt of er nu wel of niet een commissie is die nieuwe richtlijnen
opstelt voor de komende samenwerkingsonderhandelingen met de ChristenUnie. En zo ja, wanneer
de bevindingen van die commissie bekend zullen zijn.
De voorzitter antwoordt dat een commissie de bestaande richtlijnen moet evalueren aan de hand van
de bij de vorige verkiezingen daarmee opgedane ervaringen. De bedoeling is dat de commissie D.V.
voor 1 juni 2004 rapporteert aan het Hoofdbestuur.
Een aantal kiesverenigingen heeft een vraag gesteld over de financiën. De pkv. te Vianen vraagt of
de algemene vergadering het Hoofdbestuur moet dechargeren ten aanzien van het gevoerde
financiële beleid. De voorzitter antwoordt dat de statuten bepalen dat de financiële administratie en
de financiële middelen jaarlijks dienen te worden gecontroleerd door een door het Hoofdbestuur te
benoemen accountant met certificerende bevoegdheid. Het Hoofdbestuur dechargeert de
penningmeester.
De heer W. Penning uit Hendrik-Ido-Ambacht vraagt op persoonlijke titel of in het vervolg bij de
bespreking van de financiën niet alleen de begroting, maar ook de werkelijke, dus gerealiseerde,
cijfers kunnen worden betrokken. De pkv. Maartensdijk vraagt of in de laatste uitgave van De Banier
voorafgaande aan de jaarvergadering een geconsolideerde balans en de accountantsverklaring
kunnen worden gepubliceerd.
De voorzitter antwoordt dat het tijdsbestek tussen het einde van het boekjaar en de datum van de
algemene vergadering te kort is om de jaarrekening vooraf te publiceren. Wél wordt de jaarrekening
in een volgende uitgave van De Banier opgenomen naar aanleiding waarvan het een ieder vrijstaat
daarover vragen te stellen aan de penningmeester.
Een laatste niet op naam gestelde vraag heeft betrekking op het ten laste van de partijkas doen
komen van de vóór het begin van de algemene vergadering geschonken koffie. De voorzitter merkt
op dat een dergelijk besluit inderdaad voor "een grotere doorstroming" kan zorgen, maar ziet
overigens geen aanleiding wijziging aan te brengen in de huidige gedragslijn.
De heer H.A. Krijgsman uit Alblasserdam merkt op dat de fractie van de SGP in de Provinciale Staten
van Zuid-Holland direct na de desbetreffende verkiezingen één fractie heeft gevormd met de
ChristenUnie. Daardoor is zijn steun voor de SGP direct vertaald in steun voor een gezamenlijke
politiek met de ChristenUnie. Hij vraagt het Hoofdbestuur de invloed aan te wenden om deze
ongewenste praktijken tegen te gaan. De voorzitter antwoordt dat een dergelijke vraag moet worden
voorgelegd aan de desbetreffende provinciale vereniging en zich mede daarom niet leent voor een
beantwoording tijdens de rondvraag.
Ten aanzien van een niet op naam gestelde vraag over wat het verschil is tussen een SGPburgemeester die voetbalwedstrijden bezoekt om kampioenen te huldigen en een CDA-burgemeester,
antwoordt de voorzitter dat die vraag aan de desbetreffende burgemeester gesteld behoort te worden.
Een tweetal vragen is gesteld over het lid zijn van het Hoofdbestuur van de SGP in relatie tot de PKN.
De heer A. Terreehorst uit Rotterdam veronderstelt dat die twee zaken samen kunnen gaan. De pkv.
"Ora et Labora" te Ter Aar/Liemeer vraagt zich af waarom de vacature van ds. D.J. Budding niet is
vervuld nu iemand die thans binnen het Hoofdbestuur past, dat toch ook na 1 mei 2004 zal doen. Als
de kerk verandert, verandert de persoon toch niet ? Of moet hieruit worden afgeleid dat er voor
predikanten uit de toekomstige PKN geen plaats is in het Hoofdbestuur, zo vraagt men. De voorzitter
antwoordt dat het bestendig beleid is van de SGP om zich niet te mengen in kerkelijke
aangelegenheden. Een ieder die de grondslag van de SGP onderschrijft kan lid worden én deel
uitmaken van het Hoofdbestuur. De PKN brengt daarin geen verandering. Derhalve kunnen ook
predikanten uit de PKN lid zijn van het Hoofdbestuur.
De pkv. Rhenen constateert dat het met de administratie op het partijbureau - helaas - slecht gesteld
is en vraagt zo spoedig mogelijk orde op zaken te stellen. De voorzitter antwoordt dat lange tijd
sprake is geweest van personeelsgebrek. Eigenlijk heeft de organisatie 3 jaar lang in een
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noodsituatie verkeerd waarin dankzij de inzet van vrijwilligers is gedaan wat redelijkerwijs kon worden
gedaan. Hij merkt op dat beterschap verwacht mag worden nu de onderhavige vacatures zijn vervuld.
Tot slot is een aantal vragen gesteld over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de heer D.
Nieuwenhuis. De heer A. Terreehorst uit Rotterdam vraagt of de heer Nieuwenhuis rehabilitatie
verdient nu hij is vrijgesproken. De heer S. Heetebrij uit Genemuiden vraagt op persoonlijke titel of
een berichtje in De Banier na de vrijspraak niet in de rede had gelegen nu de heer Nieuwenhuis toch
op een goede en constructieve wijze veel voor de partij heeft gedaan. De pkv. te Waarder vraagt of
het Hoofdbestuur niet te voorbarig is geweest met het op non-actief zetten van de heer Nieuwenhuis
en de beëindiging van zijn dienstverband. De pkv. te Loenen-Loosdrecht pleit voor eerherstel.
De voorzitter antwoordt dat de SGP zich van meet af aan heeft gesteld op het standpunt dat zij niet
bevoegd is zich een oordeel te vormen in de onderhavige kwestie. Nu de partij de heer Nieuwenhuis
nimmer heeft beschuldigd, kan ook van rehabilitatie geen sprake zijn. De voorzitter zegt overigens
van harte verblijd te zijn met de vrijspraak van de heer Nieuwenhuis. Voor het overige merkt de
voorzitter op de kwestie te gecompliceerd te vinden om in de rondvraag te behandelen. Dit nog
afgezien van het feit dat dergelijke persoonlijke kwesties zich in het geheel niet lenen voor een
rondvraag.

15.
Afscheid partijvoorzitter ds. D.J. Budding en HB-lid de heer A. de Boer
De nieuwe partijvoorzitter, ds. A. van Heteren, spreekt de scheidende bestuursleden toe. Hij
memoreert dat ds. Budding ongeveer 15 jaar lid is geweest van het Hoofdbestuur. De Heere heeft dat
op zijn weg gebracht. Ds. Budding mocht in afhankelijkheid en in biddend opzien tot de Heere zijn
weg gaan. Ds. Van Heteren heeft ds. Budding leren kennen als vriendelijk, gedegen en principieel.
Hij is ds. Budding van harte erkentelijk voor de tijd, de inzet en de wijze waarop hij het voorzitterschap
heeft vervuld. Hij wenst hem tot slot al het nodige toe, ook in het persoonlijke, voor de toekomst en
merkt op mee te leven in de kerkelijke moeiten en zorgen rondom de PKN.
Ook de heer A. de Boer wordt door ds. Van Heteren hartelijk dank gezegd voor de vele door hem
verrichte werkzaamheden. In het bijzonder is door hem in de periode waarin hij secretaris was van de
partij - van 1994 tot en met 2002 - veel werk verricht temidden van turbulente omstandigheden. Dat
heeft offers gevraagd van het gezin. Ook de heer De Boer wordt al het nodige toegewenst voor de
toekomst.
Vervolgens vraagt hij beide heren staande toe te zingen Psalm 72 vers 11 als vertolking van het feit
dat de Heere hen de lust, liefde en kracht gegeven heeft om hun werk voor de SGP te verrichten.
Daarna wordt het opgegeven psalmvers gezongen.
Ds. Budding dankt daarna ds. Van Heteren voor zijn hartelijke woorden. Een gevoel van weemoed
bezet hem. Hij mag terugzien op de wondere leiding van God in zijn leven. Dat de Heere hem ook in
dit opzicht heeft willen gebruiken. Ds. Budding merkt op met dankbaarheid terug te denken aan de
algemene vergaderingen. Het waren goede en gezegende dagen waarop verbondenheid en
saamhorigheid werden gevoeld. Niettemin denkt hij ook terug met een gevoel van schuld en tekort.
Eén bede blijft over: "Verzoen de zware schuld." Hij wenst een ieder de kracht van het alles
reinigende bloed van de Heere Jezus Christus toe. Tot slot wenst ds. Budding de vergadering "tot
ziens" toe, mocht het zijn daar waar God alles is in allen. Vaart zó wel, zo besluit ds. Budding.
Tot slot dankt de heer A. de Boer de vergadering voor het in de achterliggende jaren geschonken
vertrouwen. Er waren in de afgelopen 18 jaren hoogte- en dieptepunten. Hij wenst echter vooral
vooruit te kijken. De heer De Boer wenst een ieder Gods zegen toe op al het werk dat te doen valt.

16.
Collecte voor het Verkiezingsfonds
Tijdens het zingen van Psalm 35 vers 1, 9 en 13 wordt gecollecteerd.

17.
Slotwoord door de nieuwe partijvoorzitter, ds. A. van Heteren
Ds. A. van Heteren leest Psalm 119: 129-136. Hij spreekt een slotwoord uit naar aanleiding van
Psalm 119: 136, luidende: "Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden".
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Hier is een vreemdeling aan het woord, iemand die verwoordt wat in zijn binnenste omgaat als hij om
zich heen ziet dat Gods geboden niet onderhouden worden.
Er zijn weinigen die de Heere vrezen, hoewel het alle mensen betaamt. Ds. Van Heteren zegt te
begeren naar dat beginsel te willen handelen als nieuwe partijvoorzitter.
Een vreemdeling is iemand die zich van nature thuis voelde in de dingen van beneden, maar zich door
genade heeft leren kennen als een Wetsovertreder. David is geen vreemdeling van dat genadewerk
in zijn leven. Wij allen hebben vergeving nodig in het alles reinigende borgbloed van Christus naar
Wiens lijden alle offers in het Oude Testament heen wezen. Zijn wij al zulke vreemdelingen ? Dat
geeft een persoonlijke droefheid naar God die de wereld niet kent, maar wel Gods kinderen.
Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Klinkt deze droefheid door in raden, staten en (Europees)
parlement ? Zou daar niet veel vanuit kunnen gaan ? Deze droefheid gaat gepaard met een oproep
de zonden af te breken, de overtredingen van Gods wet te stoppen. Dan staan wij niet boven
anderen, want het kwaad leeft ten diepste in onze harten. Door onze diepe val in Adam zijn wij
ganselijk onbekwaam tot enig goed. Ons past ootmoed en verwondering over Gods bewarende
goedheid, ziende op eigen verdorvenheid. Dat geeft een milde toon én vraagt vrijmoedigheid de
zonden bij name te noemen. Ook in eigen kring. God heeft recht op ieders hart én leven. De Heere
werkt ook nog in onze donkere tijd. Hij past Zijn Woord toe aan het hart in de weg van wedergeboorte
en waarachtige bekering. Zo maakt Hij van mensen die zich van nature thuis voelen in deze wereld
tot vreemdelingen die mogen gaan zingen van Gods eeuwig en vrijmachtig welbehagen. De Heere
gaat voort met Zijn werk zo lang de zon en de maan nog schijnen zullen. Het is nodig dat wonder van
de wedergeboorte te mogen leren kennen. Buiten die wedergeboorte is er geen ingang in het
Koninkrijk der Hemelen. Die ernst moge de woorden van onze "volksvertegenwoordigers" wel
stempelen. Dat onze verwachting alleen van Hem is. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde
gemaakt heeft, zo besluit ds. Van Heteren zijn slotwoord.
Vervolgens gaat ds. Van Heteren voor in gebed en wordt op zijn verzoek Psalm 119 vers 68
gezongen.

18.
Sluiting
Ds. Van Heteren dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij zegt de leden van de
regelingscommissie, de leden van het stembureau, de organist, de verschillende sprekers en het
forum in het bijzonder hartelijk dank voor de bewezen diensten. Er mag worden teruggezien op een
goede dag waarop de eenheid rondom het beginsel gevoeld mocht worden. Het was ook een
bijzondere dag nu afscheid genomen werd van ds. D.J. Budding en de heer A. de Boer. Hij vraagt
beide heren na het sluiten van de vergadering bij de uitgang plaats te willen nemen zodat een ieder
aldaar afscheid van hen kan nemen.
Vervolgens verzoekt hij de kamerleden staande toe te zingen Psalm 121 vers 1, hetgeen daarna
geschiedt.
Tot slot wenst hij een ieder wel thuis en een gezegende zondag waarna hij de vergadering sluit.
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Verslag van de penningmeester
(toelichting op de samengevoegde rekening van baten en lasten over het jaar 2004; bedragen
afgerond op 1.000 euro’s)

BATEN

Partijbijdragen
Bij de begroting was uitgegaan van 25.500 leden, gebaseerd op de realiteit van 2003. In 2004 is het
werkelijke aantal leden uitgekomen op 25.900. Er werd aan partijbijdragen in 2004 in werkelijkheid
€ 5.000,-- meer ontvangen.

Partij-orgaan
De opbrengsten van de uitgave van het partij-orgaan “De Banier” is € 17.000,-- hoger dan was
begroot. De betaalde oplage viel 370 abonnementen hoger uit dan verwacht en de inkomsten uit
advertenties viel hoger uit door o.a. meer verkochte full colour advertenties.

Subsidie
De ontvangen subsidie van de overheid is in 2004 geheel in overeenstemming met de begroting 2004.
Wel wordt hierbij opgemerkt dat medio 2004 door de Minister van Binnenlandse Zaken voorstellen zijn
gedaan tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de
subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag.
De voorgestelde wijzigingen gelden vanaf het jaar 2004. Uit een door het Ministerie opgestelde
voorlopige berekening blijkt dat onze partij ca. € 230.000,-- extra zal ontvangen. Echter tot op heden
hebben deze voorstellen nog niet tot een definitieve besluitvorming geleid, zodat met deze verwachte
verhoging geen rekening is gehouden in deze jaarrekening.

Rente
De rente inkomsten werden gezien de ontwikkelingen op de rentemarkt voorzichtig begroot.
In werkelijkheid zijn deze meegevallen o.a. door een grotere liquiditeit en hogere rendementen op
effecten.

Giften
Met vrijwillige giften werd de partij in 2004 royaal bedacht. Er werd de helft meer ontvangen dan
begroot.

LASTEN

Partijbureau
De lasten van het Partijbureau zijn € 70.000,-- lager uitgekomen dan de begroting. Hiervoor zijn naast
lagere bureaukosten, hoofdzakelijk de lagere personeelskosten verantwoordelijk. Dit als gevolg van
een eind 2003 ontstane vacature op het partijbureau die eerst aan het eind van 2004 is ingevuld.
Voorts was bij het opstellen van de begroting voor 2004 rekening gehouden met de invulling van een
fulltime post voor algemeen secretaris. In werkelijkheid is deze post vooreerst ingevuld met een
parttime bezetting van 60%.
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Bijdragen in tekorten
Studiecentrum SGP
De partijbijdrage aan het studiecentrum was voor 2004 begroot op € 87.000,--. De werkelijke bijdrage
werd € 78.000,--. De lagere bijdrage van € 9.000,-- is ontstaan doordat een deel van de uitgaven van
het studiecentrum ten laste kon worden gebracht van een eigen project reserve bij het studiecentrum.
Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum SGP
De partijbijdrage voor het voorlichtings- en vormingscentrum was voor 2004 voorzien op een bedrag
van € 70.000,--. De werkelijke bijdrage kwam uit op € 64.000,--. Lagere bureaukosten waren hiervoor
verantwoordelijk.
SGP-jongeren
De SGP-jongeren verwachtten van de partij voor 2004 een bijdrage van € 60.000,--. In werkelijkheid
hebben zij een bijdrage ontvangen van € 108.000,--. Deze verhoging was noodzakelijk in verband
met de grote terugval in subsidie, door de landelijke oprichting van twee nieuwe jongerenorganisaties,
waardoor herverdeling van subsidiegelden plaatsvindt. Deze extra bijdrage van € 48.000,-- werd
gerealiseerd door middel van de reserve die voor de SGP-jongeren in de achterliggende jaren kon
worden opgebouwd uit toen ontvangen hogere subsidiebijdragen van de overheid.

Partij-orgaan
De uitgaven voor het partij-orgaan “De Banier” konden door lagere porti- en incassokosten
€ 8.000,-- binnen de begroting worden gehouden.

Vergaderkosten
De vergaderkosten zijn € 2.000,-- boven de begroting uitgekomen, hiervoor zijn de kosten van de
nieuwe regiobijeenkomsten verantwoordelijk.

Verkiezingsfonds
De jaarlijkse dotatie aan het verkiezingsfonds is voor 2004 € 27.000,-- meer dan begroot, door het
hogere positieve exploitatieoverschot van het partij-orgaan “De Banier”.
Het verkiezingsfonds werd daarnaast in 2003 nog gevoed met de giftenactie voor de Europese
Verkiezingen, welke bijna € 56.000,-- opbracht en de middagcollecte van de partijdag van bijna
€ 4.000,--. Ten laste van het verkiezingsfonds kwamen de campagnekosten voor de Europese
verkiezingen en enkele andere uitgaven, tot een bedrag van € 72.000,--. De stand van het
verkiezingsfonds per einde boekjaar 2004 is ruim € 230.000,--.

Overige kosten
Deze kosten hebben betrekking op door de partij gemaakte kosten van advies en uitvoering voor
verweerschriften in verband met door derden tegen de partij aangespannen processen. Hiervoor was
geen bedrag in de begroting 2004 opgenomen.

Afsluiting
Met de publicatie van de jaarrekening en de rekening van baten en lasten en de toelichting op deze
cijfers over 2004 hebben wij u een terugblik gegeven in het financiële reilen en zeilen van onze
Staatkundig Gereformeerde Partij. Een jaar waar we mede gezien het financiële resultaat met grote
dankbaarheid op terug mogen zien. Wederom ook vanwege de grote offervaardigheid door vele
vrijwillige bijdragen die steeds opnieuw door onze achterban worden opgebracht. Allereerst komt daar
de Heere de recht hartelijke dank voor toe, waarbij wij ook u allen graag voor uw bijdragen bedanken,
waardoor wij als partij op het staatkundig terrein in de gelegenheid waren de beginselen van onze
partij, gegrond op Gods Woord in ons vaderland en daarbuiten tot meerdere erkenning te brengen.
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Veel waardevolle gegevens zijn u met het vorenstaande verstrekt. Maar het is alles niet het
waardevolste of de grootste schat. Daarom besluit ik ditmaal graag met: “Waarin het niet en al
gelegen is”. Opnieuw een gedicht van Ds. L.G.C. Ledeboer.
Niet in het beschouwen,
Maar in het vertrouwen,
Ligt ’s christens pad;
In lijdzaam lopen,
En biddend hopen,
De grootste schat.
Het vlees bedwingen,
En alle dingen,
Doen naar Gods wil;
’t Verbodene haten,
Het eigene haten,
In alles stil.
Zijn komst verbeiden,
Zich laten leiden,
In nederigheid;
Het kruis te dragen,
Zijn wil te vragen,
Tot zaligheid.

Elspeet, 28 februari 2005
J.D. Heijkamp, penningmeester
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SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2004
(bedragen in euro's)
31-12-2004

31-12-2003

AKTIEF
Materiele vaste activa
Kerstenhuis aankoop
Kerstenhuis renovatie
Kantoorinrichting/apparatuur

83.949
4.036
23.301

87.126
11.448
16.915

314.700
684.815

314.700
557.149

Vorderingen
Rekening-courant
Guido de Bres Stichting, Studiecentrum SGP
Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum SGP
SGP-jongeren
Stichting Fractiebijstand SGP
Partijbijdragen
Rente
Overige
Subsidies

12.475
26.073
5.698
4.333
8.303
18.872
35.799
22.100

10.802
25.534
2.380
13.230
23.308
33.179
21.630

Liquide middelen

35.982

47.404

1.280.436

1.164.805

Vermogen

876.258

712.081

Voorzieningen
Onderhoud Kerstenhuis
Verkiezingsfonds
Dekking tekorten gelieerde stichtingen / vereniging

22.518
230.812
74.925

13.237
173.597
146.803

28.030
47.893

15.943
26.564
76.580

1.280.436

1.164.805

Financiële vaste activa
Effecten
Deposito's

PASSIEF

Kortlopende schulden
Rekening-courant SGP-jongeren
Partij-orgaan
Overige
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SAMENGEVOEGDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2004
(bedragen in euro's)

2004

2003
uitkomst

uitkomst

begroting

349.650
294.241
112.837
36.933
15.630
-

344.250
277.000
112.315
26.000
10.000
-

344.852
283.436
112.229
31.256
12.521
-

809.291

769.565

784.294

91.444
250.400
259.514
31.959
69.692
13.983

161.400
217.186
268.000
30.000
43.425
-

278.088
231.848
247.333
43.432
70.528
3.264

716.992

720.011

874.493

92.299

49.554

BATEN
Partijbijdragen
Partij-orgaan
Subsidie
Rente
Giften
Overige

LASTEN
Partijbureau
Bijdragen in tekorten
Partij-orgaan
Vergaderkosten
Verkiezingsfonds
Overige

Resultaat
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90.199-

