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1 Inleiding
Het politieke landschap is in 2010 drastisch gewijzigd. Het kabinet Balkenende-IV struikelde over
de verlenging van de missie in Uruzgan. De kabinetsformatie die daarop volgde, toonde aan dat
de immigratie één van de moeilijkste politieke vraagstukken is voor de komende jaren en dat
Nederland de economische crisis nog niet te boven is. De politiek is gefragmentariseerd en sterk
gepolariseerd. Een meerderheidsregering maakte plaats voor een minderheidsregering.
In de luwte van de landelijke politiek vonden de verkiezingen van de gemeenteraden plaats.
Misschien waren zij minder opzienbarend dan het Haagse gebeuren, maar voor de burgers zijn die
verkiezingen minstens zo belangrijk. Nieuwe gemeenteraden, colleges in nieuwe samenstelling, zij
bepalen voor vier jaar de politieke koers van de gemeente, de bestuurslaag die het dichtst bij de
burger staat.
Veel veranderingen voltrokken zich in 2010. De secularisatie vertoont echter geen verandering,
maar veel eerder een continue lijn. Normen en waarden ontleent men niet aan de waarheid van
Gods Woord, maar aan de autonome mens die zich in vrijheid ontplooit. Religie komt nauwelijks
meer van de verdachtenbank af, omdat zij intolerantie zou prediken. Leven en dood staan in het
teken van de moderne definitie van de kwaliteit van het leven.
Veel veranderingen voltrokken zich in 2010. Gods Woord blijft de Waarheid ondanks alle
veranderingen. “Uw Woord is de waarheid” (Joh.17:17). Vanuit dat Woord hebben vertegenwoordigers en bestuurders in alle gebrek, maar met overtuiging, een antwoord proberen te geven.
Omstandigheden wijzigen, nieuwe vraagstukken dienen zich aan, bestuurlijke verhoudingen
veranderen, maar het blijft de roeping van de SGP de beginselen van Gods Woord in het politieke
leven uit te dragen tegen de stroom van de tijdgeest in. Een verslag van alle werkzaamheden die in
dat licht hebben plaatsgevonden, treft u in dit jaarverslag.
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2 Organisatie
2.1 Bestuur
In de op 27 maart 2010 gehouden algemene vergadering zijn de volgende leden van het
Hoofdbestuur herkozen: ds. D. Heemskerk, H. Uil en mr. M.J.W. Hoek.
Het Hoofdbestuur bestaat op 31 december 2010 uit de volgende personen:
› ds. A. van Heteren
Partijvoorzitter
› W. Kolijn
Algemeen voorzitter
› drs. P.A. Zevenbergen Secretaris
› J.P. Tanis
Penningmeester
› mr. P.J. den Boef
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

dr. H. van den Belt
prof.dr.ir. A.G. Bregman
ds. C.A. van Dieren
ds. D. Heemskerk
mr. M.J.W. Hoek
ir. L. de Knegt
M.F. van Leeuwen
H. Uil
ds. A. Vlietstra
P.T. de Vries

Het Hoofdbestuur heeft in 2010 in totaal 8 keer vergaderd. Het dagelijks bestuur heeft 5 keer
vergaderd. Er is twee keer een gezamenlijke vergadering geweest van het Hoofdbestuur met de
leden van de Raad van Advies. In april over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen
en in december het reguliere jaarlijkse overleg.
De heren ir. B.J. van der Vlies (tot en met juni) en mr. C.G. van der Staaij zijn als adviseur bij de
vergaderingen van het Hoofdbestuur aanwezig. Verder worden bestuursvergaderingen bijgewoond
door mr. V.A. Smit (algemeen secretaris).
In december is M.F. van Leeuwen gekozen als algemeen voorzitter. Hij neemt de plaats in van W.
Kolijn. De effectuering daarvan vindt D.V. eind maart 2011 plaats.
2.2 Personeel
In 2010 is een drietal personen bij de partij in dienst getreden. Dit betreft de dames A.M. van der
Bas (per 1 maart 2010; huishoudelijk medewerkster) en C.M. Lindhout-Baak (per 1 december 2010;
huishoudelijk medewerkster) en de heer drs. H. Pool (per 1 september 2010; adviseur CVV).
Van twee medewerkers werd afscheid genomen, te weten de dames A.M.J. van der Bas en A.M. van
der Bas (beide waren in dienst als huishoudelijk medewerkster).
In de periode van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de dames drs. S. PaulCammeraat en J.H. Tanis als oproepkracht werkzaamheden verricht voor de partij. Mede ook in
verband met de langdurige ziekte van de dames J. van Schaik en drs. N.M. Bakker-de Bonte.
Mevrouw Paul ondersteunt het bureau opnieuw vanaf december 2010 tot en met de eerste helft
van 2011.
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De totale personele bezetting is op 31 december 2010 als volgt:
› mw. drs. N.M. Bakker-de Bonte adviseur CVV (parttime)
› W. Goudriaan
adviseur CVV
› mw. C.W. de Jong
medewerker CVV
› mw. C.M. Lindhout-Baak
huishoudelijk medewerkster (parttime)
› mw. drs. S. Paul-Cammeraat
secretarieel-administratief medewerkster (oproepkracht)
› drs. H. Pool
adviseur CVV
› mw. J.C. van Putten-van Dieren administratief medewerker (parttime)
› mw. J. van Schaik
secretarieel-administratief medewerker (parttime)
› mr. V.A. Smit
algemeen secretaris
› mw. A.C. Weerheim
managementassistente
› mw. M. Westerhout
administrateur
Wetenschappelijk instituut
› drs. J.A. Schippers
directeur
› drs. J.W. van Berkum
wetenschappelijk medewerker
SGP-jongeren
› H.J. Nijsink MA
jeugdwerkadviseur
› F. Houweling
medewerker (parttime)
2.3 Afscheid van de heer ir. B.J. van der Vlies
Als gevolg van de val van het kabinet-Balkenende IV en de op 6 juni 2010 gehouden vervroegde
Tweede Kamerverkiezingen kwam aan de lange loopbaan van de heer ir. B.J. van der Vlies als
parlementariër een jaar eerder dan verwacht een eind. De partij is hem voor al zijn werk in en
buiten het parlement heel veel dank verschuldigd. Daarvan werd blijk gegeven in een op 19 juni
2010 gehouden en druk bezochte afscheidsbijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Vianen.
In de op 27 maart 2010 gehouden partijdag is de heer mr. C.G. van der Staaij door de partijdag
aangewezen als lijsttrekker voor de op 6 juni gehouden Tweede Kamerverkiezingen.
2.4 Beleidsplan en actieplannen
In 2008 is door het Hoofdbestuur een integraal strategisch beleidsplan vastgesteld. De daarin
vermelde richtinggevende thema’s zijn in 2009 uitgewerkt in actieplannen die door het
Hoofdbestuur zijn vastgesteld. De actieplannen kunnen worden onderscheiden in drie
hoofdthema’s, nl. boodschap, kennis en organisatie. Bij boodschap gaat het bijvoorbeeld om
communicatie, het vermijden en bestrijden van karikaturen en doelgroepenbeleid. Kennis betreft
niet alleen scholing, maar bijvoorbeeld ook netwerken voor kennisuitwisseling. Bij organisatie gaat
het om ledenwerving, vergroten van betrokkenheid van leden, vitalisering van kiesverenigingen
en bezinning op de partijorganisatie (introductie landelijk lidmaatschap naast dat van een
kiesvereniging bijvoorbeeld). In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in juni
2010 heeft de uitwerking van de actieplannen een half jaar stil gelegen. In de tweede helft van 2010
is de draad echter weer opgepakt.
Onderdeel van het thema boodschap is het formuleren van de kern daarvan in ongeveer
50 woorden. Daarnaast is een tiental onderwerpen geformuleerd waar de SGP vóór is, te weten:
1. vóór een christelijk Nederland;
2. vóór het gezin;
3. vóór het leven;
4. vóór elkaar;
5. vóór de zondagsrust;
6. vóór de veiligheid;
7. vóór een verantwoorde vrijheid;
8. vóór een duurzame leefomgeving;
9. vóór Israël;
10. vóór een gezonde economie.
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Over deze onderwerpen zijn flyers gemaakt die ook in de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen zijn verspreid. In tal van partijdocumenten is over deze onderwerpen meer
informatie te vinden. Het is de bedoeling dat op deze manier een “informatiepiramide” ontstaat
waardoor de boodschap van de partij beter voor het voetlicht kan worden gebracht en bestaande
documenten meer gesystematiseerd worden ontsloten. Tot slot zij vermeld dat aan een nieuwe
mediarichtlijn wordt gewerkt. De ontwikkelingen met betrekking tot vooral de ‘social media’ gaan
zo snel dat de bestaande richtlijn niet meer adequaat is.
Als het gaat om kennis is sprake van een continue proces dat werkende weg steeds meer vorm en
inhoud moet krijgen. Zo zijn in het voor- en najaar van 2010 ‘kadercursusdagen’ georganiseerd en
is eind 2010 een studiegids verschenen (zie verder ook par. 3.4.2 en 3.5.2).
Bij het onderdeel organisatie liggen de prioriteiten nogal onderscheiden, waarbij het vitaliseren van
de plaatselijke, gemeentelijke en provinciale (kies)verenigingen prioriteit heeft en daarvoor ook
een adviseur CVV is benoemd. Met een aantal besturen van plaatselijke kiesverenigingen is overleg
gevoerd over mogelijkheden om de vitaliteit te bevorderen en ook is een meer dan gemiddelde
aandacht besteed aan ledenwerving, onder andere door een serie artikelen daarover in De Banier
(zie verder ook par. 3.1.1).
Overigens zal in dit kader ook de vraag onder ogen moeten worden gezien, mede gelet op
subsidievoorwaarden en fiscale regels (ANBI), of de huidige manier waarop de partij is opgebouwd
nog wel adequaat is. Niet alleen bestaat er het gevaar dat alle kiesverenigingen ‘hetzelfde wiel’
uitvinden, maar ook blijkt regelmatig dat kiesverenigingen om wat voor reden dan ook de eigen
interne zaken niet of onvoldoende op orde hebben waardoor (administratieve) fouten ontstaan.
Daarnaast verliest de partij door de huidige organisatie veel leden (door niet doorgegeven
verhuizingen en het opheffen van kiesverenigingen met als gevolg steeds meer ‘witte vlekken’).
Een oplossing voor met name het laatste zou kunnen zijn om naast het lidmaatschap van een
plaatselijke kiesvereniging ook een direct lidmaatschap van de partij mogelijk te maken. Immers,
verspreid wonende SGP’ers kunnen zich weliswaar aansluiten bij een dichtstbijzijnde plaatselijke
kiesvereniging, maar als dat soms (meer dan) tientallen kilometers verder is, gebeurt dat niet. Het
Hoofdbestuur gaat zich de komende tijd indringend op dit vraagstuk beraden.
2.5 Europees Parlement
Sinds de verkiezingen van 2009 is de SGP zelfstandig verder gegaan in Europa. De Eurofractie SGP
heeft nu één Europarlementariër, drs. B. Belder. Hij kreeg in 2010 ondersteuning van een zestal
medewerkers, zodat een groot deel van de beleidsterreinen is afgedekt. De volgende medewerkers
waren in 2010 in dienst:
› drs. D.J. Diepenbroek (parttime)
(Constitutionele Zaken, Israël)
› mw. K.C. van Dijk (parttime, sinds 1 oktober)
(Landbouw, Visserij en Regionale ontwikkeling)
› mw. drs. E. van Doorn (sinds 1 mei)
(Internationale Handel, Industrie, Onderzoek en Energie, Ontwikkelingssamenwerking)
› drs. P.B. de Groot (parttime, tot 30 s eptember)
(Landbouw, Visserij en Regionale ontwikkeling)
› drs. W.T. van Luik
(Buitenlandse Zaken, Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid)
› drs. F.I. van der Maas
(Begroting, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Cultuur)
De SGP heeft zich in het Europees Parlement (EP) aangesloten bij de politieke fractie Europa van
Vrijheid en Democratie (EVD), een kleine en onafhankelijke fractie waar de SGP haar standpunten
en beginselen in alle vrijheid kan en mag uitdragen. De Eurofractie heeft geen kantoor meer in
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Rotterdam, wat betekent dat de medewerkers en de heer Belder afwisselend vanuit huis en vanuit
de kantoren in Brussel en Straatsburg werken.
Drs. B. Belder is als Europarlementariër lid van de commissie Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend
lid van de commissie Internationale Handel en de Begrotingscommissie. Daarnaast is hij voorzitter
van de delegatie voor de betrekkingen met Israël en lid c.q. plaatsvervangend lid van de Irandelegatie en de USA-delegatie. Belder heeft in 2010 namens de commissie Buitenlandse Zaken een
rapport mogen schrijven over de betrekkingen tussen de EU en Iran.
Voor nadere informatie over de contactgegevens van de fractie, het werk van de fractie en de
onderwerpen waarmee zij zich in het Europees Parlement bezig houdt, wordt verwezen naar de
website: http://eurofractie.sgp.nl.
2.6 Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
‘Van partijen voor partijen.’ Dat is het mandaat en politieke karakter van het NIMD. De deelnemende
Nederlandse politieke partijen in het NIMD zijn CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie
en SGP. Het NIMD bevordert democratiseringsprocessen in jonge, vaak fragiele democratieën,
en ondersteunt en adviseert daarbij politieke partijen in deze landen als de steunpilaren van
meerpartijendemocratie. Vaak komen deze landen uit een moeilijke periode van oorlog of er is
een autoritair regime geweest. Doel is om in de partnerlanden een goed functionerend, duurzaam,
pluralistisch partijpolitiek systeem te verankeren. Informatie over inhoud en werkwijze gedurende
2010 is te vinden op www.nimd.org.
De heer dr. C.S.L. Janse vertegenwoordigt de SGP in het NIMD bestuur. Het bestuur vergaderde in
2010 negen maal. Veel van deze vergaderingen stonden mede in het teken van het doorvoeren van
de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangrijkste subsidieverstrekker van het NIMD,
opgelegde reorganisatie. Dit houdt onder meer in dat het aantal medewerkers in Den Haag met een
derde zal slinken en dat verder gegaan zal worden met een nieuwe directeur per 2011. In plaats van
een verwacht nieuw subsidiekader 2011-2015 heeft de minister besloten tot een eenjarige subsidie
voor 2011. De uitdaging is en blijft om het politieke karakter, alsmede het draagvlak binnen de
constituerende partijen van het NIMD, te blijven waarborgen.
De leden van de Raad van Advies (RvA) namens de SGP zijn drs. G. Nieuwenhuis en mr. P.J. den
Boef. De RvA vergaderde twee maal. De functie van partijcoördinator wordt vervuld door drs. H.J.
van Schothorst. Namens de SGP-jongeren had Wilco Kodde zitting in het jongerenplatform van het
NIMD.
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3 Activiteiten
3.1 Plaatselijke en provinciale (kies)verenigingen
3.1.1 Ledenwerving
Een van de onderwerpen die van de plaatselijke kiesverenigingen veel meer aandacht nodig heeft,
is ledenwerving. Het is in een behoorlijk aantal gevallen duidelijk dat een aanzienlijke ledengroei
tot de mogelijkheden moet behoren gelet op bijvoorbeeld de omvang van de kerkelijke achterban
ter plaatse.
Hiervoor geldt dus in het bijzonder dat stilstand veelal letterlijk achteruitgang betekent.
Lidmaatschap zorgt voor betrokkenheid en bovendien zijn leden van belang voor het vervullen
van bestuursfuncties en volksvertegenwoordigende ambten. Twee van de door het Hoofdbestuur
vastgestelde actieplannen gaan dan ook over het werven van nieuwe leden en het behouden en
vergroten van de betrokkenheid van bestaande leden.
Gelet op het grote belang dat het Hoofdbestuur hecht aan ledenwerving, is een ‘gereedschapskist’
met daarin onder meer een draaiboek, een folder voor ledenwerving, etc. samengesteld en in het
voorjaar van 2010 aan de besturen van plaatselijke kiesverenigingen toegezonden. De inhoud zal
gemakshalve ook nog een plaats krijgen in het in 2009 toegezonden losbladige handboek voor
kiesverenigingen. Het zal duidelijk zijn dat het uiteindelijk vooral een zaak is van voortdurende en
gerichte acties van plaatselijke kiesverenigingen; daar immers ligt de ‘sleutel voor succes’.
3.1.2 Overleg provinciale propagandacoördinatoren
Door elke provinciale vereniging is (al dan niet uit het midden van het desbetreffende bestuur)
een ‘coördinator’ benoemd met als taak jaarlijks contact te hebben met alle plaatselijke
kiesverenigingen over het reilen en zeilen in die kiesvereniging ((telefonische) visitatie). Deze
coördinator is desgevraagd ook behulpzaam bij het proces van vitalisering. Daarnaast moet hij
ook verkeerde ontwikkelingen signaleren en zo nodig en mogelijk proactief de kiesverenigingen
enthousiasmeren. Inmiddels lijkt het erop dat alle provinciale verenigingen wel op een of andere
manier aan bovenbedoelde doelstelling gestalte aan het geven zijn. Een intensivering daarvan lijkt
evenwel nodig te zijn. Specifiek voor de vitalisering van kiesverenigingen is dan ook een adviseur
CVV benoemd.
Bedoelde coördinatoren komen zo’n twee keer per jaar in overleg bijeen met medewerkers van de
partij en onder leiding van de algemeen voorzitter.
3.2 Statuten plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen
Een aantal plaatselijke kiesverenigingen heeft de statuten nog niet aangepast aan de wijziging van
de partijstatuten waartoe is besloten in de op 24 juni 2006 gehouden algemene vergadering. Of
misschien zijn de statuten wel aangepast, maar zijn die (ten onrechte) niet ter goedkeuring aan het
Hoofdbestuur voorgelegd.
3.3 De Banier
De Banier biedt elke veertien dagen, behalve dan in recesperiodes, de gelegenheid om kennis te
nemen van het werk van de SGP en van SGP’ers. Zo kan van dichtbij worden gevolgd wat er in en
om de partij en in de samenleving speelt.
In het afgelopen jaar is De Banier 22 keer verschenen waarvan 4 keer in een oplage voor alle leden
en donateurs van de partij.
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Het aantal betalende abonnees per 31 december 2010 op De Banier is 7.097. Een klein aantal
abonnees maakt gebruik van de mogelijkheid om De Banier ingesproken op een cassettebandje
te ontvangen. Het op cassetteband ingesproken partijblad verschijnt bijna gelijktijdig met de
‘papieren’ versie.
De redactie van De Banier bestaat uit de heren:
› W. Kolijn (hoofdredacteur)
› mr. V.A. Smit (eindredacteur)
› drs. M. de Bruyne
› ds. A. van Heteren
› drs. H.J. Nijsink MA
› ir. B.J. van der Vlies
De redactie heeft in 2010 een keer vergaderd.
De Banier verschijnt met een onderbreking in de Tweede Wereldoorlog al vanaf 1921. In al die
jaren zijn tal van artikelen verschenen die van blijvende waarde zijn. Omdat De Banier alleen
op papier wordt bewaard, is de toegankelijkheid van al die informatie erg slecht. Verschillende
promovendi weten daar na dagenlang ‘snuffelen’ en overtypen alles van. Bovendien verpulvert
langzaam maar zeker het papier. Nu doet zich de gelukkige omstandigheid voor dat de Koninklijke
Bibliotheek samen met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in het kader van het
subsidieprogramma ‘Erfgoed van de Oorlog’ de jaargangen tot en met 1942 wil digitaliseren.
De SGP krijgt die bestanden te zijner tijd gratis geleverd. Gelet daarop is besloten om zelf de
jaargangen van na de Tweede Wereldoorlog te laten digitaliseren. Op die manier wordt een schat
aan informatie ontsloten voor een breed publiek. De Banier vanaf 1945 is vanaf februari/maart 2011
digitaal raadpleegbaar (met uitzondering van de lopende en twee voorlaatste jaargangen) via de
website van de SGP en via Digibron.
Bij deze gelegenheid wordt er nog eens op gewezen dat op artikelen, reportages, interviews, foto’s
en illustraties auteursrechten kunnen rusten. Daarom is overname daarvan uitsluitend toegestaan
na voorafgaande toestemming van de redactie. Hetzelfde geldt overigens voor de lay-out van
De Banier als zodanig en ook van de website van de SGP. In een voor kiesverenigingen nog op te
stellen huisstijlhandboek zullen hiervoor aanwijzingen worden gegeven.
3.4 Verkiezingen
3.4.1 Gemeenteraadsverkiezingen / waterschapsverkiezingen
In In een aantal gemeenten zijn eind november 2010 zogenoemde herindelingsverkiezingen
gehouden. Voor deze verkiezingen kon gebruik worden gemaakt van de in het losbladige handboek
opgenomen en reeds eerder ontwikkelde hulpmiddelen voor de in maart 2010 gehouden (reguliere)
gemeenteraadsverkiezingen (draaiboek verkiezingen, raamwerk voor een verkiezingsprogramma,
handleiding publiciteit raadsverkiezingen 2010 en een notitie over efficiënt werken in een fractie;
van reactief naar proactief ).
Aan het ‘verwerken’ van de zogenoemde H3-1 c.q. H3-2 formulieren moest ondanks het feit dat
zowel in het handboek als in brieven bijvoorbeeld is geattendeerd op de letterlijke tekst van de
aanhef daarvan - zoals de in te vullen statutaire en bij de Kiesraad ingeschreven partijnaam - nog
veel tijd worden besteed. De Studiegids 2011-2013 voorziet in voorlichtingsbijeenkomsten medio
2013 over onder meer de wijze waarop met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) moet
worden omgegaan en wat, waar moet worden ingevuld. De heer mr. V.A. Smit (algemeen secretaris)
maakt deel uit van een door de Kiesraad ingesteld ‘klankbord’ om deze software te ‘optimaliseren’.
Eveneens werden eind november 2010 verkiezingen gehouden voor het gefuseerde waterschap in
Zeeland.
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Bovenbedoelde verkiezingen zijn voor de SGP positief verlopen. Per saldo was sprake van stemmenen zetelwinst.
3.4.2 Tweede Kamerverkiezingen
In 2009 zijn een selectieadviescommissie, een verkiezingscampagnecommissie en een
verkiezingsprogrammacommissie ingesteld. Nadat het kabinet-Balkenende-IV begin 2010 viel en
vervroegde Tweede Kamerverkiezingen werden uitgeschreven, moesten deze commissies hun
werkzaamheden in sneltreinvaart afronden.
Het verkiezingsprogramma kreeg de titel Daad bij het Woord, dat ook als verkiezingsslogan dienst
deed. Op basis van het programma is een verkiezingsfolder gemaakt en verspreid. Daarnaast is
over de tien belangrijkste punten voor de SGP een flyer gemaakt (zie hiervoor ook par. 2.4).
De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft in de eerste helft van 2010 zo’n beetje alle
aandacht opgeëist van de medewerkers van het SGP-bureau. Daarvoor zijn alle andere activiteiten
min of meer stil gelegd.
De uitslag van de verkiezingen was verblijdend: zo’n 10.000 stemmen winst. Helaas net niet
voldoende voor een derde zetel, maar duidelijk is wel dat die binnen handbereik is.
Gekozen zijn de heren mr. C.G. van der Staaij en prof. dr. E. Dijkgraaf.
Een concept van een evaluatie van deze verkiezingen is gereed en zal begin 2011 voor bestuurlijke
besluitvorming worden geagendeerd. Het evaluatieformulier is eind juni 2010 breed verspreid, dus
niet alleen onder de direct betrokkenen binnen het SGP-bureau en de Tweede Kamerfractie, maar
ook onder alle (externe) leden van ‘verkiezingscommissies’ en de besturen van de plaatselijke
kiesverenigingen.
Een evaluatie is uit de aard der zaak vaak kritisch. Het is ook bedoeld om er voor een volgende keer
van te leren. Ook in de onderhavige evaluatie worden, vooral organisatorische, punten benoemd
die (verder) verbeterd kunnen worden. Dit laat onverlet dat veel mensen heel veel werk in een
bijzonder korte tijd en op een voortreffelijke wijze hebben verricht. Het was een goede campagne,
maar de ambitie is natuurlijk om de volgende nog beter te laten zijn.
3.4.3 Verkiezing Provinciale Staten
Voor de verkiezing van Provinciale Staten is een raamwerk voor een verkiezingsprogramma en een
draaiboek opgesteld. Beide documenten zijn te vinden in het losbladige handboek.
Het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst is een verantwoordelijkheid
van de provinciale besturen die ook verantwoordelijk zijn voor de campagne voor deze verkiezingen.
In opdracht van het SGP-bureau zijn verschillende campagnematerialen in de huisstijl van de
partij ontwikkeld en is er bovendien voor gezorgd dat met korting kan worden geadverteerd in
regionale huis-aan-huisbladen. Van de campagnematerialen kunnen uiteraard ook plaatselijke
kiesverenigingen gebruik maken, bijvoorbeeld bij herindelingsverkiezingen.
3.4.4 Permanente campagne
In het licht van de ‘permanente campagne’ worden regelmatig advertorials geplaatst in het
Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Ook zijn in 2010 advertenties geplaatst in de
Startkrant en in EO-Visie.
3.5 Afdeling Communicatie, voorlichting en vorming (CVV)
3.5.1 Kadercursussen
Op 17 april en 2 oktober 2010 is een kadercursusdag gehouden. Beide keren waren er zo’n 70
deelnemers. Tegelijk is gewerkt aan het tot stand brengen van een ‘doorlopende leerlijn’ dat
inmiddels heeft geresulteerd in de eind december 2010 verschenen Studiegids 2011-2013.
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De studiegids onderscheidt een viertal modulen, te weten Debat & Vaardigheden, Communicatie
& SGP-gedachtegoed, Fractie & Politiek en Besturen & Vergaderen. Elke module bestaat uit een
aantal cursussen. De in het verleden vooral op politici gerichte cursussen zijn nu nadrukkelijk
verbreed tot ook de doelgroep besturen van plaatselijke, gemeentelijke en provinciale (kies)
verenigingen. Ook ‘gewone’ leden van de partij mogen cursussen volgen. Verder kunnen sommige
cursussen ook ‘op locatie’ worden verzorgd. Zodra de huisvestingssituatie dat mogelijk maakt, zal
het aanbod ook ‘naar tijd’ worden geflexibiliseerd, bijvoorbeeld door bepaalde cursussen op een
aantal doordeweekse avonden aan te bieden. De studiegids is begin januari 2011 breed verspreid
onder SGP-politici en bestuurders van (kies)verenigingen en is ook via de website te raadplegen.
3.5.2 Burgemeesters, Wethoudersoverleg, Statenledenoverleg en Waterschapsbestuurders
Om het contact tussen burgemeesters en Hoofdbestuur te bevorderen, wil het Hoofdbestuur
jaarlijks bij een van de burgemeesters die lid zijn van de SGP een soort werkbezoek afleggen.
Dit is op 29 oktober 2010 voor het eerst gebeurd door een bezoek te brengen aan burgemeester
drs. J. van Belzen te Barendrecht. Hij heeft het nodige laten zien en verteld over de treinramp in
september 2009 in die gemeente en wat zoiets betekent voor een burgemeester. Daarnaast is
uitgebreid van gedachten gewisseld over onderwerpen die een burgemeester voor een (principieel)
dilemma kunnen plaatsen.
Het wethoudersoverleg kwam twee keer bij elkaar, te weten in het voorjaar (Putten) en in het najaar
(Goedereede). De door het wethoudersoverleg opgestelde en door het Hoofdbestuur overgenomen
notitie over de door hen gewenste vormen van ondersteuning en begeleiding vanuit of door
tussenkomst van het SGP-bureau maakt deel uit van de hiervoor bedoelde Studiegids 2011-2013.
Het Statenledenoverleg is een keer bijeen geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen
zijn bijvoorbeeld de omvang van het takenpakket van de provincies, mede in het licht van de
bezuinigingen en de beoogde decentralisatie van taken en natuurlijk ook de a.s. Provinciale
Statenverkiezingen.
Op 3 december 2010 is een bijeenkomst georganiseerd voor waterschapsbestuurders. Tijdens
deze bijeenkomst - die onder leiding stond van J.P. Tanis (lid van het Hoofdbestuur) - werd door
mr.drs. P.C.G. Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen en watergraaf in waterschap Den
Dommel, een lezing gehouden over de toekomst van de waterschappen in ons land. Ook het
Tweede Kamerlid prof. dr. E. Dijkgraaf was van de partij en plaatste de nogal eens gehoorde kritiek
op de waterschappen in een historisch perspectief. Hij benadrukte dat het bestaansrecht van
waterschappen voor de SGP als een paal boven water staat. Een verslag van de bijeenkomst is
geplaatst in De Banier van 24 december 2010.
3.5.3 Straatsburg
In 2010 is opnieuw een excursie naar Straatsburg georganiseerd. Kern van de excursie is een
bezoek aan het Europees Parlement en ontmoetingen met lid en medewerkers van onze Eurofractie.
Daarnaast maakt een bezoek aan de stad Straatsburg deel uit van de excursie. Een verslag van de
excursie is geplaatst in De Banier van 24 december 2010.
3.5.4 Folders
In 2009 is een heel nieuwe folder gemaakt die zeker ook voor ledenwerving goede diensten kan
bewijzen. De folder heeft de titel Bijbelse politiek. De SGP stáát ervoor meegekregen. Het is als het
ware een kennismaking met onze partij. In 2010 is specifiek voor ledenwerving een folder gemaakt
met de titel Waar staat ú voor? Deze folder maakt deel uit van de in het voorjaar van 2010 aan
plaatselijke kiesverenigingen toegezonden ‘gereedschapskist’ voor ledenwerving (zie hiervoor
onder par. 3.1.1).
Verder is een folder met de titel Daad bij het Woord gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen.
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Daarnaast zijn bestaande folders natuurlijk nog altijd verkrijgbaar bij het SGP-bureau en niet te
vergeten de flyers over de tien belangrijkste punten voor de SGP (zie hiervoor onder par. 2.4).
3.5.5 Website
De in opdracht van de SGP ontwikkelde template van de website voor plaatselijke, gemeentelijke en
provinciale (kies)verenigingen voorziet in een behoefte. Inmiddels zijn er 65 gebruikers (inclusief
Eurofractie).
De vormgeving van de template komt overeen met de landelijke website, waardoor de
herkenbaarheid fors is toegenomen. Uiteraard is het nu wel zaak dat dat ook zo wordt gehouden!
Er is niet alleen ruimte voor lokale informatie zoals verenigingsnieuws, fractiedocumenten en
informatie over raadsleden, maar ook voor informatie van de landelijke site zoals enkele meest
recente nieuwsberichten en agenda-items.
Het grote voordeel van de nieuwe website is dat plaatselijke kiesverenigingen zich niet meer
hoeven te bekommeren over het bouwen van een eigen site. Daarnaast is het beheer uiterst
gebruikersvriendelijk, loopt het ‘onderhoud’ mee met de landelijke website en wordt de
herkenbaarheid en de aantrekkingskracht van deze lokale en provinciale websites (en daarmee van
de desbetreffende kiesverenigingen) vergroot. Bovendien is de beveiliging van de website tegen
inbraken, ongewenste informatiewijziging of gehele verwijdering goed geregeld.
Uiteraard moeten de kiesverenigingen wel zelf zorg dragen voor de redactionele inhoud, zoals
nieuwsartikelen, aankomende gebeurtenissen in de agenda en plaatselijke documenten. Maar
er zijn geen zorgen meer over technische ondersteuning, administratieve handelingen omtrent
website-abonnementen of beveiliging. Er kan automatisch voor worden gezorgd dat de website op
zondag niet kan worden bezocht.
Om een indruk te krijgen van de websites en de mogelijkheden, kunt u via de landelijke SGPwebsite (www.sgp.nl) een aantal kiesverenigingen bezoeken die in het dropdownmenu zijn vermeld
(aan de rechterkant, onder ‘standpunten’).
Het is nu wel van belang om de gemeenschappelijke huisstijl van die verschillende websites te
handhaven. Immers, het vergroten van de herkenbaarheid is een belangrijke hoofddoelstelling van
dit project.
3.5.6 Beurzen
Ook in 2010 was de SGP met een stand present op de 50-Plusbeurs om de ouderen die de beurs
bezoeken informatie te geven over de partij. Het belangrijkste wat bereikt wordt op de 50-Plusbeurs
is dat mensen een beter beeld krijgen van de partij. Verder was de SGP present bij de Familiebeurs
Wegwijs in Utrecht en bij de Gezinsbeurzen in Hardenberg en Gorinchem. Ook bij de Nederland
Zingt-dag in de Jaarbeurs te Utrecht en de Plus Lentedagen in Kasteel Hoekelum te Ede.
In het kader van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen was de SGP op 5 mei te vinden
bij de Nationale Muziekdag te Zeist.
3.6 Overleg met Landelijk Bestuur van de ChristenUnie
Jaarlijks wordt overleg gevoerd met het landelijk bestuur van de ChristenUnie. In deze besprekingen
is met name aan de orde geweest de samenwerking op Europees niveau. Verder ook de Eerste
Kamerverkiezingen in 2011 en de verschillende visies op het minderheidskabinet Rutte-I.
Zo nodig hebben de voorzitters van beide besturen tussentijds bilateraal contact.
In dit verband zij voorts nog vermeld dat een afgevaardigde van het Hoofdbestuur zo mogelijk
de algemene vergaderingen van de ChristenUnie bijwoont om mede daardoor blijk te geven van
wederzijds meeleven. Overigens gebeurt dat op uitnodiging ook bij het CDA en de VVD.
19

3.7 Voorzittersoverleg politieke partijen
In het periodieke overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de partijvoorzitters stonden voorstellen met betrekking tot een nieuwe Wet financiering politieke
partijen centraal. In verband met de voortijdige val van het kabinet Balkenende-IV is er in 2010
slechts één keer overleg geweest tussen de minister en de partijvoorzitters.

3.8 Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Op 9 april 2010 is door de Hoge Raad arrest gewezen in het door de SGP en de Staat aanhangig
gemaakte cassatiegeding tegen het arrest van het Gerechtshof te Den Haag van 20 december 2007.
De Hoge Raad heeft beslist dat het VN-Vrouwenverdrag ‘rechtstreekse werking’ heeft. Dat betekent
dat burgers, dus ook de eisende partijen, zich op de regels van dat verdrag kunnen beroepen. Dat
verdrag verplicht de Staat er effectief voor te zorgen dat vrouwen volwaardig aan politieke partijen
kunnen deelnemen. De Staat moet er dan ook voor zorgen dat vrouwen zich via politieke partijen
kandidaat kunnen stellen op kieslijsten. De Staat heeft daarbij in beginsel geen ruimte voor een
eigen belangenafweging. Dit wordt niet anders doordat de SGP haar standpunt baseert op haar
godsdienstige overtuiging. Het grondrecht van vrijheid van godsdienst geeft de partij weliswaar
het recht haar standpunt uit te dragen, maar in een democratische rechtsstaat mag aan politieke
beginselen en programma’s slechts praktische uitvoering worden gegeven binnen de grenzen die
wetten en verdragen daaraan stellen, ook als die beginselen godsdienstig of levensbeschouwelijk
van aard zijn. Het actief en passief kiesrecht zijn essentieel voor het democratische gehalte van
de vertegenwoordigende organen. Daarom is het volgens de Hoge Raad onaanvaardbaar dat een
politieke groepering bij het samenstellen van kandidatenlijsten in strijd handelt met het grondrecht
dat de kiesrechten van alle burgers waarborgt. Dat geldt ook als dit berust op een godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging. Een democratische rechtsorde eist tolerantie ten opzichte van
religieuze overtuigingen, maar dat belet niet dat de rechter uitspreekt dat de wijze waarop de SGP
bij de kandidaatstelling haar opvattingen in praktijk brengt, niet aanvaardbaar is.
Volgens de Hoge Raad moet de Staat dan ook maatregelen nemen die er daadwerkelijk toe leiden
dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toekent. De Staat moet een maatregel treffen die
effectief en tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van (de leden van) de SGP.
Juristen van naam hebben hun verbazing over dit arrest uitgesproken. Vooral de interpretatie dat de
grondwettelijke godsdienstvrijheid niet in de kern, maar slechts in de schil aangetast wordt, wekt
bij velen verbazing.
De SGP heeft begin oktober 2010 met het oog op bovenbedoeld arrest een klacht ingediend bij het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. De reden daarvoor is dat het
arrest van de Hoge Raad onbevredigend is nu dat in belangrijke mate afwijkt van de benadering
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Waar de Afdeling bestuursrechtspraak
de SGP ziet als een verrijking van een pluriforme samenleving, is de Hoge Raad van mening dat
het functioneren van een partij als de SGP met haar vrouwenstandpunt binnen ons politiek bestel
onaanvaardbaar is.
Internationaal gezien bestaat de mogelijkheid om het oordeel van de Hoge Raad te laten toetsen
aan binnen Europa geldende grondrechten, waaronder de godsdienstvrijheid. Er kan namelijk
binnen zes maanden na de uitspraak van de Hoge Raad beroep worden ingesteld bij het EHRM.
Naar het oordeel van de juristen is de uitspraak van de Hoge Raad strijdig met diverse uitspraken
van het EHRM. Het EHRM heeft in het verleden het belang van de godsdienstvrijheid en de
vrijheid van politieke partijen binnen een pluriforme maatschappij benadrukt. Een inbreuk op
de godsdienstvrijheid is slechts gerechtvaardigd, wanneer een inbreuk noodzakelijk is in een
democratische samenleving. Daarnaast dient de Hoge Raad volgens de jurisprudentie van het EHRM
in een geval waarin meerdere grondrechten in het geding zijn (zoals in dit geval) een benadering
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te zoeken, waarbij het ene grondrecht door de uitspraak niet zwaarder getroffen mag worden dan
het andere grondrecht met de uitspraak wordt gediend. Naar het oordeel van onze juristen staat
de forse inbreuk op de godsdienstvrijheid en de verenigingsvrijheid van de SGP en haar leden niet
in verhouding tot het zogenaamde ‘voordeel’ dat ten behoeve van het gelijkheidsbeginsel wordt
bereikt.
Aan het besluit een klacht in te dienen tegen de Staat bij het EHRM is een principiële discussie
voorafgegaan. Daarbij is uitdrukkelijk stilgestaan bij de vraag of procederen tegen een uitspraak
van ons hoogste rechtscollege past bij ons verstaan van het vijfde gebod. Het Hoofdbestuur is van
mening dat het indienen van de klacht niet alleen verantwoord is, maar zelfs verplicht gezien de
reikwijdte van de uitspraak die niet alleen de SGP, maar in beginsel alle christelijke organisaties
raakt. Er is ook stilgestaan bij de vraag of de SGP, als principieel euroscepticus, zich wel tot dit
Europese Hof mag wenden (overigens is dit Hof geen orgaan van de Europese Unie, maar van de
Raad van Europa, die niets van doen heeft met het streven naar Europese eenwording). De conclusie
was dat dit onrecht, zo wordt het gevoeld, voorgelegd mag worden aan een instantie waaraan onze
wettige overheid zélf de bevoegdheid heeft toegekend om te oordelen of ze (onze overheid) de
rechten die aan de onderdanen zijn toegekend werkelijk nakomt. Gewezen is op Paulus die zich
op de keizer beriep (de beruchte Nero). Een derde overweging was de vraag of een beroep kans
van slagen heeft. Daarover hebben de adviserende juristen positief geoordeeld, zonder zich aan
voorspellingen te wagen.
Als advocaten namens de SGP treden op prof. mr. G.J. van Hoof (hoogleraar internationaal recht
en rechten van de mens aan de Universiteit te Utrecht), mr. J.P. Heering (BarentsKrans advocaten
notarissen N.V. te Den Haag) en mr.drs. S.O. Voogt (Moree & Gelderblom advocaten te Rotterdam).
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4 Guido de Brès-Stichting
4.1 Inleiding
De Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de Staatkundig Gereformeerde
Partij (SGP), is de ‘denktank’ van de SGP. Het instituut onderzoekt zelfstandig politieke en
maatschappelijke vraagstukken ten dienste van de SGP om zo kennis en inzicht te verwerven
met het oog op de voortdurende ontwikkeling van een staatkundig-gereformeerde visie op alle
relevante beleidsterreinen. De resultaten van het onderzoek communiceert het instituut met
politici, partijleden, SGP-stemmers en extern publiek. Ook wordt bewust het debat aangegaan met
andersdenkenden. Het achterliggende doel is dat de Guido de Brès-Stichting een bijdrage levert
aan het streven van de partij om meer mensen te brengen tot erkenning van het gezag van Gods
Woord in politiek en samenleving.
De Guido de Brès-Stichting is opgericht op 21 maart 1974 en statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Guido de Brès-Stichting. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt
op de werkzaamheden die het afgelopen jaar door het Wetenschappelijk Instituut zijn verricht. Met
dit jaarverslag wil het bestuur van de Guido de Brès-Stichting verantwoording afleggen over de
activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut in 2010 aan de donateurs van de Stichting, aan de
leden van de partij en aan het Hoofdbestuur van de SGP.
4.2 Bestuur en personeel
In het verslagjaar 2010 telde het bestuur van de Guido de Brès-Stichting negen leden. In het
verslagjaar zijn de bestuursleden Van den Belt, Klaassen en Den Uil met ingang van 1 januari 2011
herbenoemd voor een periode van vier jaren.
Ds. M.J. Kater heeft afscheid genomen als bestuurslid van de stichting. Zijn parttime predikantschap
van de Christelijke Gereformeerde kerk te St. Jansklooster en zijn functie als docent aan de
Theologische Universiteit Apeldoorn bleken moeilijk te combineren met voortzetting van het
bestuurslidmaatschap van de Guido de Brès-Stichting. In zijn plaats heeft het bestuur mw. dr. M.
Verduijn uit Alphen aan den Rijn benoemd.
De samenstelling van het bestuur luidde per 31 december 2010 als volgt [tussen haakjes staat evt.
de bestuursfunctie en het jaar van aftreden]:
› Dr. W. Fieret, Woudenberg, [voorzitter, 2014], 60 jaar, lid College van Bestuur van het Van Lodenstein- en Hoornbeeckcollege te Amersfoort;
› Dr. ir. J.S. van den Brink, Meteren, [secretaris, 2013], 42 jaar, Principal Scientist bij Philips
Healthcare te Best en raadslid van de gemeente Geldermalsen;
› Drs. P.C. den Uil, Oud-Alblas, [penningmeester, 2015], 56 jaar, algemeen directeur Prot. Chr.
Woonzorgorganisatie Sabina van Egmont te Oud-Beijerland;
› Mr. A. Klaassen, Barneveld [algemeen adjunct, 2015], 32 jaar, specialist in arbeidsrecht bij Bouwman en Van Dommelen Advocaten te Veenendaal;
› Dr. H. van den Belt, Woudenberg, [2015], 39 jaar, hervormd predikant, bijzonder universitair docent
gereformeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, lid van het Hoofdbestuur van de SGP;
› Dr. A. Goudriaan, Ridderkerk [2014], 41 jaar, universitair docent patristiek en vroegmoderne theologiegeschiedenis aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam;
› Mr. C.G. van der Staaij, Benthuizen [2013], 42 jaar, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal;
› Mevr. dr. M. Verduijn, Alphen aan den Rijn [2014], 31 jaar, postdoctoraal onderzoeker op de afdeling klinische epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.
› Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal [2012], 51 jaar, onderzoeker globale milieuvraagstukken en
buitengewoon hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen Universiteit en Research Centrum.
› Dr. ir. W. de Vries, Veenendaal [2012], 50 jaar, onderzoeker globale milieuvraagstukken bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
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Het Het bestuur vergaderde in 2010 vijf keer: op 4 februari, 6 april, 17 juni, 9 september en 23
november. Daarnaast is een extra vergadering gehouden waarop de conceptnota over globalisering
is besproken.
Per 1 januari 2011 had het Wetenschappelijk Instituut een volledige bezetting. De functie van
directeur wordt vervuld door drs. J.A. Schippers. De formatieomvang van deze functie was tot en met
28 februari 90 procent (0,9 fte). Per 1 maart 2010 is deze uitgebreid naar 100 procent. Verder is drs.
J.W. van Berkum als wetenschappelijk medewerker (1,0 fte) verbonden aan het Wetenschappelijk
Instituut.
De advertentiewerving, met name voor het studieblad Zicht, werd in 2010 verzorgd door mw. G.
de Jong-van Zwieten op basis van een afroepcontract. Voor administratieve ondersteuning van het
Wetenschappelijk Instituut is in 2010 gebruik gemaakt van de diensten van personeel dat in dienst
is van de partij, met name mevrouw M. Westerhout voor de financiële administratie, mevrouw J.
van Schaik voor de secretariële ondersteuning, donateurs- en abonnementenadministratie en
mevrouw C.W. de Jong voor de verzorging van de website.
4.3 Publicaties
In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende projecten die hebben geleid of nog zullen leiden tot
een publicatie.
› Commentaar Integratie
Drs. J.A. Schippers en W. van den Berg MSc, Sein op oranje. Tijd voor een effectief integratiebeleid,
Gouda 2010, 100 pag., ISBN 978-90-78323-13-6.
Vanaf de jaren 1960 heeft de Nederlandse overheid een slecht integratiebeleid gevoerd. Het
beleid was te vrijblijvend en ging teveel uit van het behoud van de eigen cultuur, taal, identiteit
en gewoonten van immigranten. Er is te weinig aanpassing gevraagd. Daar ondervinden we nu de
gevolgen van. Het sein staat op oranje. Een goede integratie vraagt om een effectief beleid. In dit
commentaar worden daarvoor aanbevelingen gedaan op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.
Een klankbordgroep, bestaande uit drs. J.W. van Berkum, mr. D.J.H. van Dijk, drs. M.J. Kater, W.
Kolijn, G. Leertouwer, D.J. Nijsink MA, mr. C.G. van der Staaij en drs. P.A. Zevenbergen, heeft de
auteurs geadviseerd en conceptteksten van commentaar voorzien.
› SGP-partijredes 1987-2010
ir. B.J. van der Vlies e.a., Gods trouw en goedheid prijzen. SGP-partijredes 1987-2010, Gouda 2010,
496 pag., gebonden, ISBN: 978-90-78323-14-3.
Het bestuur van de Guido de Brès-Stichting heeft ter gelegenheid van het afscheid van ir. B.J. van
der Vlies het initiatief genomen om de partijredes die hij in de loop van de jaren heeft uitgesproken,
te bundelen. Een beknopt politiekhistorisch overzicht en portretten van de acht kabinetten uit deze
periode omkaderen de 24 gebundelde partijredes. Het boek is verlucht met een selectie uit diverse
interviews met Van der Vlies. Aan de totstandkoming van deze publicatie werkten mee: drs. J.W.
van Berkum, mr. G. Holdijk, dr. C.S.L. Janse en drs. J.A. Schippers (eindredactie).
› Congresbundel Calvijn op scherp
drs. J.A. Schippers (redactie), Calvijn op scherp - Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en
recht, Gouda 2010, 67 pag., ISBN 978-90-78323-15-0.
In deze bundel zijn de referaten en bijdragen opgenomen van sprekers tijdens het congres ‘Calvijn
op scherp’ dat op vrijdag 19 juni 2009 in de Dordtse Augustijnenkerk werd gehouden. Deze uitgave
is tot stand gekomen in samenwerking met Christennetwerk|gmv, ForumC, Groen van PrinstererStichting (WI-CU), Instituut voor Reformatieonderzoek en Reformatorisch Maatschappelijke Unie.
De volgende personen leverden een bijdrage aan deze congresbundel: drs. K. van Bekkum, dr. H.
van den Belt, mw. drs. M.J.C. Blok MA, prof. dr. R.M. Britz, prof. dr. A.L.Th. de Bruijne, prof. dr. J.J.
Graafland, drs. E. van den Hemel, mr. drs. B.D. Hengstmengel, dr. ir. R.A. Jongeneel, dr. P.T. van
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Rooden, P. Schalk, drs. J.A. Schippers, drs. G.J. Segers en mr. C.G. van der Staaij.
› Nota Globalisering
drs. J.A. Schippers (redactie), Heel de wereld in een snelverband. Aspecten van globalisering op
waarde geschat, Gouda 2010, 218 pag., ISBN: 978-90-78323-16-7.
In zeven essays wordt een zoektocht ondernomen om zo aspecten van globalisering op hun waarde
te schatten. De thema’s die aan de orde komen zijn: armoedebestrijding, economische ontwikkeling,
godsdienst, (inter)nationale politiek, milieubescherming, media en ICT. De auteurs bepleiten
een christelijke benadering van globalisering, vanuit belangrijke waarden zoals gerechtigheid,
barmhartigheid, menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden bieden politici
een duurzaam kader om allerlei dilemma’s die globalisering oproept het hoofd te bieden.
De volgende personen leverden bijdrage aan deze essaybundel: J. van den Brink LLB, dr. ir. J.S.
van den Brink, J.M. ten Hove MA, ir. H. Kievit, ing. A. Lassche, ir. J. Lock, W.T. van Luik MSc, drs. J.A.
Schippers en dr. ir. C.M. Verloop.
› Nota Energie
De werkgroep Energie werkt aan een nota waarin de aandacht uitgaat naar de voorzieningszekerheid
als gevolg van de doorgevoerde ‘liberalisering’ van de energiesector en bijvoorbeeld de opstelling
van Rusland als energieleverancier. De eindigheid van voorraden fossiele brandstof en de mondiale
energieschaarste roepen het vraagstuk op van de (rechtvaardige) verdeling van de energie. In de
nota zal ingegaan worden op onder meer de aanpak van het mondiale klimaatprobleem en het
vraagstuk van de energieveiligheid.
De samenstelling van de werkgroep energie luidt als volgt: mr. H. Brons, ir. J. Janssen, dr.ir. J.
Morren, dr.ir. H. Polinder (voorzitter), drs. J.A. Schippers (secretaris), prof. dr. ir. W. de Vries en J.
Zuijdweg. Als adviseurs treden op: dr. M. de Haas, ir. A. van Maldegem en mr. J.W. Weijers.
› Commentaar Dierenwelzijn
In deze studie zullen ethische, biologische en economische aspecten met betrekking tot
dierenwelzijn aan de orde komen. Dit project wordt uitgevoerd in overleg en samenwerking met
de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Publicatie van dit commentaar wordt verwacht in het voorjaar
van 2011.
Drs. J.W. van Berkum en ir. J. Maljaars vormen de redactie van het op te stellen commentaar. In de
klankbordgroep hebben de volgende personen zitting: M. Bogerd, drs. W. Boonzaaijer, M. Bossers,
B. Engberts, drs. H.J. Hooglander, J. van de Lagemaat, drs. H.F. Massink, K. Polinder, I. Vermeij, ing.
K. de Vries, ing. B. van de Weerd en A. Wisse.
› Commentaar Passend onderwijs
In het verslagjaar is gestart met een verkenning om een commentaar te schrijven over passend
onderwijs. Inmiddels is besloten dit onderwerp te verbreden en ook aandacht te besteden aan
marktwerking in het onderwijs en de vrijheid van onderwijs. De aanhoudende discussie over het
onderwijsstelsel vormt voldoende aanleiding voor een hernieuwde positiebepaling in dit complexe
en belangrijke dossier. De totstandkoming van dit commentaar zal namens het Wetenschappelijk
Instituut worden gecoördineerd door drs. J.W. van Berkum.
› Theocratiestudie
Op verzoek van het Hoofdbestuur van de SGP is een raamwerk gemaakt voor een studie over de
wijze waarop bijbelse, theocratische uitgangspunten voor de staatkundig gereformeerde politiek
een praktische vertaling en betekenis krijgen binnen de kaders van de democratische rechtsstaat.
De studie is opgebouwd uit drie onderdelen: een bijbels-theologisch, een staatsrechtelijk en een
historisch deel. In een afsluitend deel zullen aanbevelingen voor de partij worden geformuleerd.
Met twee onderdelen van deze studie is in 2009 een start gemaakt. In 2010 is het laatste onderdeel
opgestart. In het eerste halfjaar van 2011 zal het afsluitende deel worden uitgewerkt. In deze studie
zal, gelet op de seculiere samenleving waarin de SGP opereert, ook aandacht gegeven moeten
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worden aan een begrijpelijke verwoording die niet tot misverstanden leidt over de intenties en
doelstellingen van politiek die gegrond is op Gods Woord. De totstandkoming van deze studie zal
namens het Wetenschappelijk Instituut worden gecoördineerd door drs. J.A. Schippers.
4.4 Guido-conferenties
In het verslagjaar zijn vijf conferenties (mede) georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut.
› Recht op verschil - ruimte voor verschil? (15 januari 2010 te Vianen)
Tijdens dit door de VGS en het wetenschappelijk Instituut voor de SGP georganiseerde congres stond
de vraag centraal hoeveel recht en ruimte voor verschil er nog is en hoe de gereformeerde gezindte
daarmee omgaat. Prof. mr. B.M. Oomen, hoogleraar aan de Roosevelt Academy, presenteerde in
haar lezing kort de resultaten van het door haar gehouden onderzoek. Tweede Kamerlid Van der
Staaij ging in op de vraag wat het antwoord van de gereformeerde gezindte dient te zijn op het
toenemende gelijkheidsdenken. Drs. L.N. Rottier, voorzitter College van Bestuur Driestar Educatief,
gaf een reactie vanuit het onderwijs. In zijn lezing ging hij in op twee hete hangijzers die de vrijheid
van onderwijs raken: de homoseksuele leerkracht en burgerschap.
› Staatsrechtelijke aspecten van theocratisch gedachtegoed (22 januari 2010 te Maarsbergen)
Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP organiseerde een deskundigenbijeenkomst in het
kader van een studie over de toepassing van de theocratische uitgangspunten in een democratisch
bestel.
› Presentatie partijoverstijgend voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ (16 maart 2010 te
Den Haag)
Het partijoverstijgend voorstel wordt onderschreven door energie- of duurzaamheidscommissies
van CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP en VVD. Het voorstel pleit voor een Deltaplan Nieuwe Energie
waarin een stevig en samenhangend pakket aan maatregelen en beleidsinstrumenten wordt
vastgelegd om verspilling van en vervuiling door traditionele energiebronnen tegen te gaan en
de mogelijkheden van hernieuwbare energie maximaal te benutten alsook daarvoor benodigde
technieken (verder) te ontwikkelen. Bij de presentatie van dit voorstel was de SGP-Tweede
Kamerfractie vertegenwoordigd in de persoon van mr. C.G. van der Staaij.
› Congres: Sein op oranje (19 mei 2010 te Dordrecht)
Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP organiseerde in het kader van de verkiezingscampagne
een themacongres over het thema ‘Integratie’. Tijdens deze conferentie is ook het commentaar
‘Sein op oranje’ over dit thema gepresenteerd. Sprekers tijdens het congres waren: mr. C.G. van der
Staaij (lijsttrekker SGP Tweede Kamer), mr. drs. P. Verhoeve (SGP-Dordrecht) en W. van den Berg
MSc (co-auteur publicatie).
› Presentatie nota globalisering (9 november 2010 te Utrecht)
Naar aanleiding van de WI-publicatie ‘Heel de wereld in een snelverband’ organiseerden de SGPjongeren en het Wetenschappelijk Instituut een debatavond over globalisering. Er waren ongeveer
50 bezoekers. Ir. J. Lock, directeur van hulporganisatie Woord en Daad, hield een inleiding over het
thema ‘Globalisering en de dilemma’s bij armoedebestrijding’. Drs. C. Blenk, hervormd emerituspredikant, sprak over ‘Globalisering vanuit theologisch en kerkhistorisch perspectief’. Anthony
van der Wulp, bestuurslid SGP-jongeren, ging in op ‘Globalisering en de leefwereld van christenjongeren’.
4.5 Zicht
Zicht is het tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Het verschijnt vier keer per
jaar. De oplage van het blad ligt rond de 1.250 exemplaren per editie. De opmaak en het drukwerk
van Zicht worden verzorgd door Torendruk Grafische Producties B.V. te Nijkerk.
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De redactie vergaderde drie maal in het verslagjaar, te weten op 31 maart, 22 september en 24
november. Per 31 december 2010 is de redactie van Zicht als volgt samengesteld:
› dr. K. van der Zwaag te Barneveld, voorzitter;
› drs. J.A. Schippers te Rotterdam, secretaris/eindredacteur;
› ir. H. Kievit te Barneveld;
› ir. J. Maljaars te Woerden;
› dhr. J. Neele te Waddinxveen;
› drs. J.D. Veldman te Dordrecht;
› drs. P.J. Verheij RA te Alblasserdam.
De Voor de twee vacatures is het voornemen dat het bestuur op 10 februari 2011 als redactieleden
benoemt de heren J.M. ten Hove MA te Rijssen en H.J. Nijsink MA te Utrecht. Verder is het voornemen
om de redactie te laten ondersteunen door een redactieberaad, dat als volgt is samengesteld: B.
van den Belt te Vriezenveen, ing. J.J. van Burg MSc te Axel, drs. J.W. van Berkum te Gouda, mw. E.
van Doorn MA te Spijkenisse, drs. A.I. Hoogeveen te Spijkenisse, prof. dr. J.J. Polder te Woudenberg
en dhr. W.J. Pijl te Den Haag.
In 2010 verschenen themanummers over de volgende vier onderwerpen:
› Gemeenteraadsverkiezingen
› Bezuinigen met beleid
› Tegenstellingen
› Israël
De Bijbelstudies in deze jaargang werden verzorgd door ds. H. Paul uit Moerkapelle,
emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeenten.
4.6 Communicatie
Gelet op de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te attenderen op de activiteiten van de Guido
de Brès-Stichting en de doelstellingen van de SGP, streeft het Wetenschappelijk Instituut ernaar om
zo breed mogelijk bekendheid te geven aan zijn activiteiten. Ter gelegenheid van de verschijning
van een publicatie of een editie van het tijdschrift Zicht zijn persberichten verzonden. Via bijdragen
in het partijblad De Banier is de SGP-achterban op de hoogte gehouden. Daarnaast is in 2010 enkele
keren een digitale nieuwsbrief, de zogeheten E-letter, verzonden. Via de website www.wi.sgp.nl
kunnen personen zich aanmelden voor toezending van de digitale nieuwsbrief.
› Opiniebijdragen, lezingen en debatten
In het jaar 2010 is veel aandacht besteed aan het schrijven en publiceren van in totaal 25
opinieartikelen c.q. interviews, met name door de directeur en de wetenschappelijk medewerker
van de Guido de Brès-Stichting. Verder hebben de directeur en de wetenschappelijk medewerker
acht lezingen of workshops verzorgd, onder andere voor kiesverenigingen van de SGP.
› Externe contacten en netwerken
Het Wetenschappelijk Instituut onderhield in het verslagjaar contacten met diverse organisaties,
waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Raad van State. Verder zijn
diverse studiedagen en symposia bijgewoond en werkbezoeken afgelegd.
In 2010 participeerde de Guido de Brès-Stichting in diverse platforms en netwerkorganisaties:
› Christelijk Ecologisch Appel;
› Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen;
› Platform Waarden en Normen;
› Platform Zorg voor leven;
› Stichting Refo-500;
› Website Protestant.nl.
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› Advisering
Voor raadsleden en statenleden van de SGP fungeert het Wetenschappelijk Instituut desgewenst en in overleg met de afdeling Communicatie, Voorlichting en Vorming - als adviseur bij specifieke,
principiële of beleidsmatige vraagstukken. Besloten is vanaf 2011 een onderdeel over politieke
stromingen te gaan verzorgen tijdens de halfjaarlijkse kadercursusdag voor SGP-raadsleden en
bestuurders.
› Intern
De directeur participeert in het Management Team van het SGP-bureau en in de strategiecommissie
die de uitvoering van het integraal strategisch beleidsplan voor de SGP begeleidt. Daarnaast
vonden afstemmingsvergaderingen plaats met besturen en personeel van de andere geledingen
binnen de SGP, waaronder de fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verder maakte de
directeur deel uit van de commissie die het verkiezingsprogramma van de SGP voor de Tweede
Kamerverkiezingen in het voorjaar van 2010 heeft opgesteld.
› Donateurs
Het aantal donateurs van de Guido de Brès-Stichting is in 2010 met 36 personen toegenomen tot
281 (+ 14,7 %). Het aantal losse abonnementen op het kwartaalblad Zicht is 431 en vertoont een
lichte stijging van 5 (+ 1,2 %) ten opzichte van het vorig jaar.
4.7 Tot slot
Ook In het jaar 2010 vonden twee verkiezingen plaats. In het voorjaar voor de leden van de
gemeenteraden en in de zomer voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het
najaar trad een bijzonder kabinet aan, waarin vertegenwoordigers zitting hebben namens twee
partijen, maar dat gesteund wordt door drie fracties in de Tweede Kamer (VVD, PVV en CDA).
In een tijd waarin het debat in de Tweede Kamer op het scherpst van de ideologische snede gevoerd
wordt en de premier politiek-filosofische noties als ‘Gesinnungsethik’ en ‘Verantwortungsethik’ in
dat debat inbrengt, is het belang van een actief Wetenschappelijk Instituut overduidelijk.
De Guido de Brès-Stichting wil zich niet alleen richten op het stimuleren van bezinning binnen de
partij en haar achterban, maar nadrukkelijk ook op het debat met andersdenkenden. De SGP heeft
een eigen – op de Bijbel gebaseerde - maatschappijvisie die niet in het rechts-links schema te
vangen is. Juist onze tijd vraagt om uitleg van deze christelijke visie, en het bouwen van coalities
door begrip voor de heilzame waarden en normen van Gods Woord. Het bestuur hoopt dat de
studies, conferenties en handreikingen van het Wetenschappelijk Instituut zo mogen dienen tot
opbouw van politiek en samenleving.
In 2010 heeft het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP verder mogen werken aan zijn
doelstellingen en veel activiteiten kunnen ontplooien. Allereerst past daarvoor dank aan de Heere
dat we dit in alle vrijheid mochten doen. Daarnaast danken we de Nederlandse overheid, de leden
van de SGP en de donateurs van de Guido de Brès-Stichting voor hun subsidie, bijdragen, donaties
en giften. Ons gebed is dat God de Heere de werkzaamheden van onze Stichting met Zijn zegen wil
bekronen.
Het bovenstaande verslag is een ingekorte versie. Het volledige jaarverslag van de Guido de
Brès-Stichting is op te vragen via het secretariaat, telefoon 0182-696902 of wi@sgp.nl.
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5 SGP-jongeren
In dit jaarverslag blikken we terug op het voorbijgevlogen jaar. Ieder bestuurslid, alsook onze
beleidsadviseur, heeft zijn of haar bijdrage aan dit jaarverslag geleverd.
5.1 Bestuur
Op de jaarvergadering die gehouden werd op 26 maart 2010 werden tot bestuurslid gekozen:
Gerrianne Verheij (penningmeester) en Peter Kranendonk (Sociaal Economische Zaken). De aftredende bestuursleden werden allen herkozen. We namen afscheid van Robert van Putten (Sociaal
Economische Zaken) en Gerrit Flier (penningmeester a.i.). In de loop van 2010 kwam er een einde
aan de bestuursperiode van Steven Middelkoop (In Contact). De functie van hoofdredacteur wordt
waargenomen door Leendert van Beek. Arie-Jan de Jong (Verenigingen) bedankte aan het einde
van 2010 als bestuurslid. Zijn taken worden waargenomen door Lambert Horst. In de vacature van
medewerker SGP-jongeren werd Freek Houweling benoemd. Daarnaast was er ondersteuning van
het SGP-bureau voor de financiële administratie en de ledenadministratie.
5.2 Voorzitter
In maart is de tweejaarlijkse jongerendag gehouden, met als thema: ‘zeggen wat je denkt’, over de
vrijheid van meningsuiting. Door de keuze van thema en sprekers had de dag een scherpe inhoud.
Daarnaast had de jongerendag een warme kant: Van der Vlies werd gehuldigd vanwege zijn grote
inzet en Van der Staaij werd informeel op het schild gehesen als nieuwe partijleider.
SGP-jongeren werkt naast een scherp inhoudelijk profiel ook hard aan loyale ondersteuning van de
moederpartij. Toen bekend was dat het kabinet was gevallen, hebben we als jongeren een schaduwcampagne gevoerd ten behoeve van de moederpartij. De campagneleus -en website- werden
omgedoopt tot: ‘kies partij voor het leven’. Naast traditionele avonden hebben actieve vrijwilligers
(zowel van plaatselijke verenigingen als landelijk) een kroegen- en ketentocht georganiseerd.
Dit jaar heeft de voorzitter een aantal opinieartikelen geschreven. Eén artikel over de VVD en de
keuzes die zij als grootste partij moet maken op principiële punten is door hem op persoonlijke
titel geschreven. Daarnaast heeft hij gedurende het gehele jaar diverse lezingen gehouden, aan
debatten deel genomen en discussies geleid.
5.3 Personeel
De beleidsadviseur neemt een centrale rol binnen de organisatie van SGP-jongeren in. Hij geeft leiding aan de eenheid SGP-jongeren op het SGP-bureau in Gouda. De kerntaken van de beleidsadviseur zijn voorlichting en vertegenwoordiging op verschillende fora, rol van aanjager bij het vormen
van de politieke lijn van SGP-jongeren, beleidsadvies aan het bestuur en vertegenwoordiging van
jongeren binnen het geheel van de SGP.
Het jaar 2010 begon voor de beleidsadviseur met een regiotour rondom de beginselverklaring van
SGP-jongeren. De coördinatie van dit project lag in zijn handen. Ook nam hij deel aan regiotouravonden in Middelharnis, Kampen en Goes. Onder leiding van de beleidsadviseur presenteerde
SGP-jongeren een nieuwe beleidsnota voor de komende vier jaar. Deze werd in de jaarvergadering
van 26 maart 2010 goedgekeurd door de afgevaardigden van de verenigingen. De beleidsadviseur
nam zitting in de verkiezingsprogrammacommissie en in de campagnecommissie.
Persoonlijk hoogtepunt was de deelname aan de ‘fact finding mission’ van CiJo, een politieke
jongerenreis naar Israël. Samen met secretaris Sander Kok vertegenwoordigde de beleidsadviseur
SGP-jongeren. De reis leidde tot twee initiatieven: een nota voor de JBGG en een nog uit te geven
nota voor SGP-jongeren, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.
In de tweede helft van 2010 hield de beleidsadviseur zich naast zijn reguliere taken vooral bezig
met het opzetten van een structureel trainingsprogramma voor vrijwilligers en bestuursleden van

31

verenigingen. De beleidsadviseur nam deel aan debatten op scholen en leidde verscheidene gastlessen en trainingen op het Hoornbeeck College, Driestar College en de Gomarus S.G. Ook was hij
te gast bij een debatprogramma van Family7 en bij het programma ‘Schepper en Co’ van de NCRV.
Samen met de voorzitter werd hij in de maand november gevolgd door een filmploeg van de IKON.
In 2010 schreef hij artikelen voor onder andere Trouw, Reformatorisch Dagblad, GezinsGids, Zicht,
De Banier en In Contact. Daarnaast hield hij lezingen voor jongerenverenigingen en kiesverenigingen. Ook leidde hij diverse debatten voor landelijke en plaatselijke SGP-jongerenverenigingen.
Op het SGP-bureau werd de beleidsadviseur ondersteund door een medewerker (0,5 FTE). T ot
1 maart 2010 was dit Wouter van den Berg. Hij vertrok nadat hij was aangenomen als medewerker belangenbehartiging bij de Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs (BPCO). Freek
Houweling volgde hem op. Freek verrichtte ondersteunende werkzaamheden en hield zich daarnaast bezig met de website en de aanwezigheid van SGP-jongeren in verschillende ‘social media’netwerken.
5.4 Politiek bestuur
De vroegtijdige val van het kabinet Balkenende-IV, de verkiezingen in juni en de formatie van het
kabinet Rutte hebben de agenda voor 2010 bepaald. De halvering van het CDA en het verlies van
een zetel bij de ChristenUnie heeft de positie van de christelijke politiek er niet sterker op gemaakt.
Dit zijn ontwikkelingen die ook voor de werkzaamheden van het politiek bestuur en de verschillende commissies gevolgen hebben gehad. Dat is terecht, want het is onze ambitie om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit. Tijdens de campagne hebben we ook het nieuwe politieke
programma gepresenteerd.
5.4.1 Onderwijs
De vaste items van het commissiewerk waren ook dit jaar het vergaderen, schrijven van statements
en Banierartikelen. Omdat we ons dit jaar vooral bezig hebben gehouden met de thematiek van
het hoger onderwijs, hebben wij in dat kader in het begin van het jaar een excursie afgelegd.
Gezamenlijk zijn we eerst afgereisd naar Zeeland om daar een bezoek te brengen aan de Roosevelt
Academy. Hierna hebben wij een bezoek gebracht aan een lid van de Onderwijsraad en hoogleraar
te Tilburg, prof. Van der Duyn Schouten. Aan het eind van het jaar ging commissielid Marith nog in
debat over de vrijheid van onderwijs met afgevaardigden van de JOVD en het CDJA.
5.4.2 Sociaal-Economische Zaken
De commissie schreef verschillende artikelen voor De Banier en In Contact. Peter Kranendonk
schreef samen met de landelijke voorzitter een artikel voor Zicht over het onderwerp “een kleinere
overheid”. In januari en februari is het project over de financiële en economische crisis afgerond.
Tijdens de laatste avond van de Kernideeëntour – 19 februari in Gouda – is een manifest over dit
onderwerp gepubliceerd. Door de commissie is een actieve bijdrage geleverd aan de verkiezingscampagne. Naar aanleiding van een enquête die is ingevuld door mensen die in de zorg werken, is
er een actieplan opgesteld om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit actieplan is op 27
mei tijdens een bijeenkomst in woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht aangeboden aan de Tweede
Kamerfractie.
5.4.3 Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
In februari werd een proefboerderij in Raalte bezocht. In verband met de kabinetsval is het thema
dierwelzijn niet meer verder uitgewerkt. In verkiezingstijd werd geschreven voor partijvoorhetleven.nl (o.a. tussenbalans van de klimaat- en milieudoelen, megastallen). De grootste uitdaging
was natuurlijk het hoofdstuk voor het nieuwe politieke programma. Tijdens de formatie werd
gezamenlijk de Jongeren Formatie Coalitie gesteund. Als één van de weinige PJO’s ondertekende
SGP-jongeren met het Wetenschappelijk Instituut ook het voorstel NL krijgt nieuwe energie. In
het najaar van 2010 is de commissie gestart met een herbezinning over rentmeesterschap. Voor
het literatuuronderzoek en ook voor langdurige samenwerking lopen inmiddels contacten met
ForumC, Christelijk Ecologisch Netwerk, RMU en rentmeesterschapsdeskundigen.
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5.4.4 Internationaal
In de verkiezingskoorts van 2010, vroeg de commissie aandacht voor de schending van mensenrechten in Iran. Samen met Bas Belder lieten de commissieleden duiven vrij voor de Iraanse ambassade in Den Haag om aandacht te vestigen op vervolgde christenen. De jaarlijkse Summer School
werd in 2010 voor het eerst in het buitenland georganiseerd. Samen met ECPYN organiseerde SGPjongeren deze Summer School in de stad Ohrid in Macedonië. Er werden bezoeken gebracht aan
Moldavië en aan Roemenië. De commissie publiceerde onder meer over de positie van Albanese
kerken en christenen (januari), het referendum over de nieuwe grondwet in Kenia (februari), de
erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo (oktober) en de houding van president Obama ten
opzichte van de islam (november). In november werd in het Reformatorisch Dagblad een opinieartikel geplaatst over de tolerantie van Turkije. Ook werden diverse statements geschreven voor
de website.
Daarnaast leverde de commissie bijdragen bij avonden van lokale verenigingen in Tholen en
Geldermalsen. Verder gaf de commissievoorzitter een lezing in Utrecht bij de presentatie van de
nota Globalisering van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP.
5.4.5 Binnenland
Aan het begin van het jaar hebben we het thema Privacy en Veiligheid afgerond. Op 10 december is het manifest ‘Camera of terrorist?’ gepresenteerd bij SGPJ Elburg. Daar vond een boeiend
debat plaats met o.a. Kees van der Staaij over de spanning tussen veiligheidsmaatregelen en
privacy. In 2010 zijn onze vijf snoeiregels (om te komen tot een kleinere overheid) gepresenteerd
na een verkiezingsdebat op de Christelijke Hogeschool Ede. Voor het thema ‘integratie’ zijn we op
werkbezoek gegaan bij FORUM. Dat is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met multiculturele
vraagstukken.
5.5 Organisatiebestuur
Het jaar 2010 was voor het organisatiebestuur een jaar met twee gezichten. Het eerste deel van
2010 was enorm druk met een regiotour, een jongerendag en de jongerencampagne voor de verkiezingen. Het tweede halfjaar van 2010 hebben we gebruikt om pas op de plaats te maken, de
commissies aan te vullen met nieuw talent en de beleidsnota voor de komende jaren te schrijven.
5.5.1 Commissie Activiteiten
Na een intensieve voorbereidingstijd hielden we onze Jongerendag op 20 maart 2010. Bijna duizend jongeren waren aanwezig op de dag met het thema ‘Zeggen wat je denkt’ in het Beatrixtheater
in Utrecht. Ingrediënten waren: leerzame statements en debat van en met oud-minister Plasterk
(PvdA) en Van der Vlies. Ook was er een waardevolle meditatie van theologisch student G.W.S.
Mulder. Een warm welkom gaven we aan Kees en Marlies van der Staaij en hun kinderen. Daaraan
vooraf ging een kort en krachtig afscheidmoment van onze Bas van der Vlies. In de middag hebben
we de nadruk gelegd op het stellen van grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Frans Weisglas
(oud-voorzitter Tweede Kamer), Arendo Joustra (hoofdredacteur van Elsevier) en Kees van der
Staaij gingen in debat. Niet onbelangrijk was het uitreiken van een aanmoedigingsprijs aan Ayaan
Hirsi Ali. Te midden van de verkiezingsstrijd was daar de verkiezingsavond voor jongeren op 26
mei 2010 in Apeldoorn. Met een volle zaal jongeren beluisterden we de speech van Van der Staaij.
5.5.2 Commissie Communicatie
Wij bezochten diverse beurzen: de Wegwijs in Utrecht en de Familiedagen in Hardenberg in het
voorjaar en de Familiedagen in Gorinchem in het najaar. Ook hebben wij de vormgeving en de
PR-uitingen voor onze jongerendag van begin 2010 verzorgd. De commissie was onder andere
ondersteunend bezig voor de regiotour in januari en februari en de campagne voor de landelijke
verkiezingen van 9 juni. Voor diverse verenigingen in het land heeft de commissie de PR-aanvragen
verzorgd. Daarnaast hebben zijn wij bezig geweest met de continuering van de website. Ook divers
promotiemateriaal is er aangeschaft in de huisstijl van de SGP-jongeren.
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5.5.3 Commissie In Contact
Het SGP-jongerenmagazine kwam weer zes keer uit, met als hoogtepunt het flitsnummer na de
val van het kabinet. 20 februari was het einde van het kabinet Balkenende-IV, en op 24 februari
kon de extra In Contact al gepresenteerd worden op de Wegwijsbeurs. Het nummer hieraan voorafgaand stond nog in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, in het derde nummer stonden
de Tweede Kamerverkiezingen op de rol. Het portret van de omstreden advocaat Mohammed Enait
trok de aandacht. De vierde In Contact besprak ontwikkelingen in de samenleving met als thema
‘geloof, hoop en scheiding’. Het vijfde nummer van In Contact blikte vooruit, op de toekomst van
christelijk Nederland door de ogen van dr. W. Aalders en ook op de ontwikkelingen rond het nieuw
te vormen kabinet, inclusief een verslag van het CDA-congres. Het laatste nummer van In Contact
was het buitenlandnummer, met dit jaar het land van de minderheidskabinetten in de schijnwerpers: Denemarken.
5.5.4 Commissie KLIK
Vier KLIKs gingen hun weg naar de duizenden lezers. Dit jaar is de eerste VIP-KLIKker (Nelleke
Oudijn) geïntroduceerd. 11 september 2010 zijn we met een groep van 45 KLIKkers in Den Haag
rondgeleid door Menno de Bruyne. Hij liet ons onder andere de plenaire zaal, de Ridderzaal, het
archief en (de buitenkant van) paleis Noordeinde zien.
In de rubriek ‘Partijdig’ zijn verschillende partijen tegen het licht gehouden. In 2010 waren dit
GroenLinks, de Socialistische Partij, de ChristenUnie en de Partij voor de Vrijheid. We hebben
geprobeerd om deze partijen objectief te beschrijven en daarnaast onze mening te geven over de
betreffende politieke partij. Verder hebben we o.a. artikelen geschreven over gemeenteraadsverkiezingen, Israël, koningin Beatrix, christenvervolging, Tweede Kamerverkiezingen, de formatie
en de voedselbank. Daarnaast heeft KLIK verschillende personen geïnterviewd, waaronder SGPwethouder Westerbroek, SGP-lijsttrekker Van der Staaij en een KLIKlezer.
5.5.5 Commissie Verenigingen
Klaar staan voor onze verenigingen, ze tips en feedback geven, maar ook de verbinding leggen tussen de plaatselijke verenigingen en de landelijke organisatie. Het resultaat van al het werk zagen
we, want de verenigingen Borssele, Opheusden en Utrecht e.o. hebben we mogen verwelkomen
binnen onze organisatie. De vereniging van Elburg is met succes opnieuw van start gegaan. Helaas
heeft de vereniging van Rivierenland haar lidmaatschap opgezegd. Daarnaast zijn er dit jaar weer
met bijna alle verenigingen regiovergaderingen geweest. Op de laatstgehouden ledenvergadering
is het voorstel over de nieuwe ledenstructuur nog eens besproken, omdat er toch bij een aantal
verenigingen behoefte was aan een nieuwe opzet. Vanuit een paar verenigingen wordt nog steeds
nagedacht over een goed en haalbaar voorstel, die de structuur overzichtelijker en transparanter,
en daarmee ook aantrekkelijker voor onze jongeren, zal maken.
5.6 Ten slotte
Vrijdag 14 mei 2010. Samen met beleidsadviseur Dirk-Jan Nijsink en vertegenwoordigers van
andere politieke jongerenorganisaties is de secretaris in Jeruzalem. De hete vrijdag begint met
een bezoek aan Yad Vashem. Vooral de herdenkingshal voor de omgekomen Joodse kinderen in de
Tweede Wereldoorlog maakt diepe indruk. Een zwarte hal, veel spiegelwanden, flikkerend kaarslicht. En, heel aangrijpend: achter elkaar klinken de namen van de anderhalf miljoen kinderen die
zijn omgekomen, gevolgd door hun leeftijd en het land waarin ze woonden.
Als we daarna in een lokaal wachten op de eveneens zeer indrukwekkende ontmoeting met Gabriel
Bach (aanklager in het proces tegen Adolf Eichmann), is het doodstil. Iedereen is vervuld met z’n
eigen gedachten. Geen plaats gegund aan het Joodse volk in dertiger jaren. Geen plaats gegund
aan het Joodse volk nu. Er is overal plaats voor, maar niet voor hen. Geen plaats voor christelijke
religie in de samenleving. Er is overal plaats voor, maar daarvoor niet. Is er bij ons plaats voor de
Man van smarten? Alleen dan komt er echte rust, echte vrede!
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6 SGP-fracties in de
Staten-Generaal
Graag bieden we de leden van de SGP middels dit jaarverslag een inkijkje in het werk van de SGPfractie in de Eerste en de Tweede Kamer.
6.1 Tweede Kamer
Als we terugblikken op het afgelopen jaar denken we in de eerste plaats aan de val van het kabinet Balkenende IV. Het verschil van mening over het al of niet verlengen van de missie in Uruzgan
leidde er toe dat in de vroege ochtend van 20 februari de ministers en staatssecretaris van PvdAhuize hun ontslag aanboden. De ministers van CDA en ChristenUnie zagen daarin aanleiding om
hun portefeuille, functies en ambt ter beschikking te stellen.
Een tweede belangrijke gebeurtenis die samenhangt met deze val, zijn de verkiezingen van 9 juni
2010. Omdat Van der Vlies eind december 2009 aangegeven had terug te zullen treden bij de volgende verkiezingen, werd Van der Staaij tijdens de jaarvergadering van 27 maart aangewezen als
lijsttrekker.
De periode van juni-oktober stond vooral in het licht van de formatiebesprekingen. De SGP was
daarbij meer dan gemiddeld in beeld, vanwege de nipte meerderheid van het kabinet VVD-CDA
(met gedoogsteun van de PVV) dat er uiteindelijk gekomen is.
Het parlementaire werk heeft als gevolg van genoemde gebeurtenissen in de periode maartseptember op een laag pitje gestaan, maar er was evenwel voldoende werk aan de winkel voor
Kamerleden en medewerkers. Zie hiervoor de paragrafen ‘activiteiten in het parlement’ en ‘overige
activiteiten’.
6.1.1 Personalia
In de samenstelling van de fractie (Kamerleden en medewerkers) is voor wat betreft de Kamerleden
een grote wijziging opgetreden: Van der Vlies nam afscheid op 16 juni en Dijkgraaf werd de dag
erna beëdigd. De fractie werd vanaf dat moment geleid door Van der Staaij.
Ter gelegenheid van zijn afscheid van de Kamer werd Van der Vlies benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Veel dank is de partij verschuldigd aan Van der Vlies, die 29 jaar deel
uitmaakte van de Tweede Kamer, waarvan 26 jaar als fractievoorzitter. Deze dank werd tot uitdrukking gebracht tijdens een drukbezochte afscheidsbijeenkomst in Vianen op zaterdag 19 juni 2010.
Tijdens deze bijeenkomst kreeg hij onder andere de bundeling van zijn partijredes aangeboden,
getiteld: Gods trouw en goedheid prijzen.
Reeds een week na zijn installatie hield Dijkgraaf zijn zgn. ‘maidenspeech’. Dit gebeurde tijdens
het debat over de Europese Top, een Top die geheel gewijd was aan de financiële en economische
perikelen.
19 november was het 12,5 jaar geleden dat Van der Staaij voor het eerst beëdigd werd als Kamerlid.
De Kamerleden werden in hun werk bijgestaan door een zevental medewerkers:
› M. de Bruyne, voorlichter
› D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker
› G.J. de Jong, beleidsmedewerker
› mw. J. de Jong, secretaresse
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› G. Leertouwer, beleidsmedewerker
› J. Maljaars, beleidsmedewerker
› W.M.J. de Wildt, beleidsmedewerker
Daarnaast is een drietal stagiairs actief geweest voor de fractie:
› Gerdien Waterman (januari-juni) heeft een notitie geschreven ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel prostitutiebeleid
› Leendert de Rijke (januari-februari) heeft in het kader van zijn studie recente beleidsaanbevelingen voor de kerntakendiscussie van provincies geïnventariseerd
› Wilco Kodde (september-december) heeft een notitie geschreven rondom één van de speerpunten van de fractie, namelijk christenvervolging. Januari 2011 is een congres hierover belegd in
samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut van de SGP.
6.1.2 Deelname commissies/besturen binnen en buiten de SGP
Kamerleden en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de diverse commissies/besturen die actief
zijn binnen de SGP, alsook enkele externe commissies:
› (adviseur) Hoofdbestuur: B.J. van der Vlies en C.G. van der Staaij (vanaf juni)
› Guido de Brès Stichting: C.G. van der Staaij
› De Banier: M. de Bruyne
› Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa: W.M.J. de Wildt
› Strategiecommissie: M. de Bruyne en C.G. van der Staaij
› Klankbordgroep ‘boodschap’: M. de Bruyne en C.G. van der Staaij
› Redactie Zicht: J. Maljaars
› Kamerleden en medewerkers hebben verder deel uitgemaakt van de verkiezingsprogrammacommissie en campagnecommissie
Tevens verlenen de medewerkers medewerking aan de totstandkoming van nota’s en commentaren van het Wetenschappelijk Instituut.
6.1.3 Activiteiten in het parlement
Tweewekelijks wordt in de Banier, in de rubriek ‘parlementair logboek’, verslag gedaan van de
belangrijkste activiteiten: bijdragen debatten, schriftelijke en mondelinge vragen, moties etc. Ook
op de website van de SGP is onze inbreng te vinden.
Om enig inzicht te geven in waar de fractie zich zoal mee bezig heeft gehouden, onderstaand een
overzicht van aanvaarde moties. Tevens een lijstje met onderwerpen waar we de regering schriftelijk over hebben bevraagd.
Aanvaarde moties en amendementen:
› niet meer ruimen van schijndrachtige melkgeiten- en schapen
› 24 uurs-ambulancepost op de Kop van Walcheren
› Aanpassing Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
› Actieprogramma bestrijding antisemitisme
› Niet betrekken van de verbreding A4 bij de cofinancieringsystematiek van de Rijnlandroute
› Doorvoeren van de versoepelingen van het maatregelenpakket van de Q-koortsepidemie
› Opheffen van het fokverbod voor jaarlingen die in 2010 besmet zijn verklaard
› Besparingen op de GGZ door minder snel te verwijzen naar tweedelijnszorg
› Evalueren van de selectie en aanwijzing van Habitatrichtlijnengebieden
› Aanpakken van de knelpunten van de palliatieve zorg
› Bevorderen van betere naleving van de normen voor verkoop van alcohol aan jongeren
› Werk voor ouderen die gekort worden op hun AOW-partnertoeslag
› Handhaving van de investeringsregeling jonge boeren
› Een gerichte verhoging van de tarieven voor verkeersboetes
› Ongedaan maken van de verkeerde prikkel die het uitstellen van studies stimuleert
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Een twee derde meerderheid voor meer belangrijke verdragen
Evaluatie van convenanten (infrastructuur&milieu) op hun effectiviteit
Inventarisatie van overslagplekken (binnenvaart)
Substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs (Ontwikkelingssamenwerking)
Positieve prikkel voor organisaties die eigen inkomsten weten te genereren (ikv vrijwilligerswerk
in gevangenissen)
Financieel perspectief voor de lange termijn binnen Defensie
Aantrekkelijk maken voor kleine werkgevers om uitkeringsgerechtigden in diens te nemen
Waterschapsheffing voor grondeigenaren (onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische
grondeigenaren zo veel mogelijk voorkomen)
Onafhankelijke klachtenfunctie commerciële omroepen
De lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (taalonderwijs primair onderwijs)
De situatie in Papua (constructief overleg met Indonesië, met als inzet het stoppen van de
schendingen van mensenrechten)
Gedeeltelijk ongedaan maken (10 miljoen euro minder dan aangekondigd) van bezuinigingen op
het gebied van Ontwikkelingssamenwerking.

Schriftelijke vragen zijn gesteld over:
› early bird scholen
› het bericht “Schoolstage: pornofillms bekijken”
› artikel “Vette onvoldoende voor onderwijsinspectie”
› opvang in (pleeg)gezinnen van jonge alleenstaande moeders en hun kind
› het aantal alcoholintoxicaties bij jongeren in de periode 2007-2009
› het bericht “1 op de 10 meldingen kindermishandeling onterecht”
› het bericht “vakanties op de pof ”
› gat in de uitkering van het mantelzorgcompliment
› gedoogbeleid Sint-Oedenrode tav avondopenstelling in de Winkeltijdenwet
› steun ICCO aan anti-Israël-activisten
› dreigende doodstraf Afghaanse christen zonder advocaat
› Barrières in regelgeving voor stichting Solink
› Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor invalleerkrachten
› Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd (tweemaal vragen gesteld)
› Naar aanleiding van bericht ‘Meer kids in alcoholcoma’
› Verbod op overslagactiviteiten en verdwijnen van overslagplekken in de Randstad
› Arrestatie van vier ex-moslims in Azerbeidzjan
› Taalverwerving van kinderen tot zes jaar
› Marteling van papua’s door Indonesische militairen
› Het project ‘De Uitdaging’
› Verdwijnen van buslijn 112 en de consequenties daarvan voor scholieren
› Dreigende raketaanvallen door Hezbollah op Israël
› Onderzoek naar de relatie tussen abortussen en prenatale screening bij Downsyndroom
› Spellingvaardigheden
› AFM-rapport kwaliteit accountantscontrole
› Belemmeringen voor reddingboten bij Ameland
› Rechterlijke uitspraak inzake toepassing van de Winkeltijdenwet in Rotterdam
› Nederlandse interpretatie en implementatie van de Habitatrichtlijn
› Explosief gestegen aanvallen op kerken in Indonesië en het ontbreken van overheidsoptreden
daartegen
› Weigeren subsidie aan Youth for Christ
› Stand van zakenbrief inzake MKZ Kootwijkerbroek en het rapport van de Stichting Onderzoek
MKZ Kootwijkerbroek
› Effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties
› Het “Modelprotocol mogelijke morele contra-indicaties bij vruchtbaarheidsbehandelingen”
39

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Schepen vanuit Iran en Libanon richting Gazastrook
Turkse hulporganisatie IHH en de betrokkenheid van Turkije hierbij
Gereserveerde middelen voor palliatieve zorg projecten
Bericht “Uitzetting Afghaanse christen geblokkeerd”
Bericht “Activiteiten van Gave in azc’s onder de loep”
CO2-opslag in Noord-Nederland
Motie eilandsraad Sint Eustatius tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie
Mogelijke levering van Scud-raketten door Syrië aan de Hezbollah
Veerdiensten en de daartoe verleende subsidiegelden
Verheerlijken van een Hamas-topterrorist door de Palestijnse autoriteiten
Raketbeschieting op Israël vanuit Gaza
De moord op meer dan 500 christenen in Nigeria
Russische godsdienstwetgeving
Het verstoren van kerkdiensten
Het door de Palestijnse autoriteiten verheerlijken van terroristische acties door Israël

6.1.4 Overige activiteiten
Kamerleden en medewerkers hebben medewerking verleend aan debatten op scholen, voor kiesverenigingen, jeugdverenigingen en congressen. Een groot deel daarvan vond plaats in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de Tweede Kamerverkiezingen in juni. Er werd een
regiotoer incl. werkbezoeken georganiseerd. Veel aandacht en tijd werd in die periode besteed aan
het opstellen van het verkiezingsprogramma ‘Daad bij het Woord’, (incl. doorrekening door het
Centraal Plan Bureau) en campagneactiviteiten.
In de Kamer werden door onze voorlichter ca. 40 groepsbezoeken verzorgd.
› D
 e fractie heeft op 19 maart meegedaan aan het zgn.‘NL-Doet’ en is aan de slag gegaan bij de
Mekkerstee in Ouddorp.
› Tweemaal per jaar verlenen de Kamerleden medewerking aan de zgn. residentiepauzediensten
in de Waalse Kerk in Den Haag: 20 april Van der Vlies en 16 november Van der Staaij.
› Op 10 mei werd in Nieuwspoort een boekje van de hand van Van der Staaij gepresenteerd:
Woord houden.
› De Groenkring kwam twee keer bijeen, nl. op 24 juni, spreker dr. H. van den Belt, bijbels-theologische onderbouwing art. 36 NGB, met reactie daarop van prof. dr. W.J. op ’t Hof en dr. W. van
Vlastuin; op 18 november, spreker ds. P.J. Stam, thema ‘Het Pompeï-syndroom’.
› 28 juni is overlegd met SGP’ers die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid; ir. H. Paul heeft een
inleiding verzorgd.
› Op 3 september was de jaarlijkse brainstormsessie van de fractie, dit keer onder leiding van
prof.dr.ir. G. van Dijk.
› Het parlementaire jaar werd op 21 september geopend voor fractie en medewerkers SGP-bureau
door ds. A. Vlietstra.
› 25 oktober vond het overleg met de focusgroep plaats, een groep personen die gevraagd is
vanuit diverse invalshoeken en ervaringen de fractie te adviseren.
› 26 november was het overleg met Statenleden, dit keer werden we ontvangen door onze fractie
in Flevoland.
6.2 Eerste Kamer
2010 was (ook) voor de Eerste Kamer (EK) geen normaal jaar.
De kabinetscrisis en het besluit van de Tweede Kamer om vervolgens vrijwel geen enkel wetsvoorstel te behandelen, zou ertoe leiden dat de EK geen nieuwe wetsvoorstellen meer kreeg. Het
gewone werk in de EK ging op een lager tempo verder, aangezien er nog een ‘werkvoorraad’ van
vóór de crisis lag en de EK geen enkel wetsvoorstel controversieel verklaarde.
Maar ook na de formatie van het kabinet-Rutte, dat in de EK, in elk geval tot de EK-verkiezingen
van D.V. mei 2011, niet over een meerderheid beschikt, kwam het wetgevingsproces moeizaam op
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gang (o.a. Belastingplan 2011). De fractie stelt zich tegenover het kabinet op als tegenover ieder
voorafgaand kabinet: onafhankelijk en kritisch-loyaal.
6.2.1 Algemene Politieke Beschouwingen (APB)
Bij de APB op 7 december 2010 hebben wij o.a. een dringend appèl gedaan op de christendemocraten maar vooral op de liberalen in het kabinet en op alle Kamerleden om zich niet te laten
leiden door gelijkheidsdwang. Een kenmerk van een democratische rechtsstaat is dat christelijke
en andere minderheden de ruimte wordt gelaten om hun (samen)leven naar eigen overtuiging
vorm te geven.
6.2.2 Wetgeving
Het gewone werk -wetgeving- mocht ook doorgaan. Een enkel voorbeeld. Zo werd met de steun van
de SGP een wijziging van de Winkeltijdenwet aangenomen, waardoor een einde gemaakt werd aan
de misbruikpraktijk om winkels zondags open te stellen vanwege een gepretendeerd toeristisch
belang. Door de fractie werden overwegingen van principiële, sociale, economische en maatschappelijke aard in het debat ingebracht, waarbij de eerstgenoemde de meeste nadruk kregen.
Over de Crisis- en herstelwet was onze fractie uiterst kritisch, vooral vanwege de daarin opgenomen ruime onteigeningsmogelijkheden. Er kwamen enkele toezeggingen van eerst de ministerpresident en vervolgens van de minister van Justitie dat er een integrale herziening van de
Onteigeningswet komt en dat niet onteigend mag worden wanneer het planologisch besluit dat
eraan ten grondslag moet liggen niet eerst onherroepelijk is geworden. Vervolgens werd ook nog
een door de fractie ingediende motie aangenomen waardoor het midden- en kleinbedrijf concurrerende kansen kreeg bij aanbesteding van projecten die door de Crisis-en herstelwet tot stand
komen. Gezien dit resultaat en alles afwegend heeft de fractie het wetsvoorstel gesteund.
De EK staat niet alleen kritisch ten opzichte van het kabinet, maar ook nogal eens ten opzichte van
de Tweede Kamer, in het bijzonder wanneer het om initiatiefvoorstellen gaat. Zo werd ook in 2010
de patstelling over het PvdA/SP-initiatief tot beëindiging van de pelsdierhouderij in Nederland niet
doorbroken.
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7 Afsluiting
Het jaar 2010 stond in het teken van twee verkiezingen. De werkzaamheden daarvoor hebben
een zware wissel getrokken op de medewerkers van het SGP-bureau, de vertegenwoordigers en
bestuurders en de vele vrijwilligers. Veel werk is ten behoeve van de partij verzet. Daarvoor wil het
Hoofdbestuur zijn dank uitspreken.
Het gaat niet om de partij, niet om allen die werkzaam zijn voor de partij, vrijwillig of in dienstverband, het gaat ten diepste om Gods eer en het heil van onze naaste. Niet het getal telt. De Heere
geve een werkende en biddende achterban. “Misschien zal de HEERE voor ons werken; want bij
den HEERE is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen” (1 Sam. 14:6).

Gouda, februari 2011

drs. P.A. Zevenbergen,
secretaris
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W. Kolijn,
algemeen voorzitter

Bijlage 1
Agenda 90e jaarvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
D.V. te houden op zaterdag 19 maart 2011 in een vergaderzaal van Intres B.V., Koninginneweg 1 te
Hoevelaken, tel. 033 - 253 29 11. Aanvang: 9.30 uur
Agenda
1.
Aanvang: 9.30 uur.
1.1 Opening door de partijvoorzitter, ds. A. van Heteren.
1.2 Telefax aan H.M. de Koningin.
1.3 Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.
2.

Vaststellen van het verslag van de op 27 maart 2010 gehouden Algemene Vergadering (zie
bijlage 3 van het Jaarverslag 2010).

3. Jaarverslag 2010.
3.1 Vragen naar aanleiding van het Jaarverslag 2010 (vragen kunnen uiterlijk tot 12.00 uur op
de dag voorafgaande aan de vergadering per brief of e-mail worden toegezonden aan het
Hoofdbestuur).
3.2 Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop (strekt tevens
tot décharge van het Hoofdbestuur).
4. Voorstel
4.1 Voorstel van het Hoofdbestuur om goedkeuring te verlenen aan het besluit een bouwkavel met
een kantoorvilla te kopen ten behoeve van nieuwbouw van een kantoorpand. De goedkeuring
is vereist nu de rechtshandeling en/of investering een bedrag van € 226.890,11 te boven gaat
(zie bijlage C).
5.

 ondvraag (vragen kunnen uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de vergadering
R
per brief of e-mail worden toegezonden aan het Hoofdbestuur).

6.

Mededelingen.

PAUZE
7.

 olitiek statement van G.R.J. van Heukelom - lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland - over
P
‘Leefbaarheid van het landelijk gebied’ (met de focus op ‘krimp van de bevolking en de gevolgen voor het voorzieningenniveau’).

8.

 iscussie over politiek statement o.l.v. W. Kolijn - algemeen voorzitter - en met medewerking
D
van G.R.J. van Heukelom, prof. dr. E. Dijkgraaf - Tweede Kamerlid - en ing. D. Prosman - projectleider stedelijke ontwikkeling, voorheen wethouder RO.

9.

Toespraak van mr. C.G. van der Staaij, voorzitter Tweede Kamerfractie.

10. Uitslag van de (her)verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur.
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11.

Partijvoorzitter spreekt woorden van dank.

12. Slotwoord en sluiting door ds. A. Vlietstra.
Er wordt aan het eind van de ochtend, aan de uitgang, één collecte gehouden ter bestrijding van
de kosten van de partijdag.
Het Stembureau bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
dhr. A.J. Davelaar, Meervelderweg 57, 3888 NH Uddel
Leden:
dhr. Th.J. de Vree, Welysestraat 5a, 6669 DG Dodewaard
dhr. P. van der Weijden, Houweningestraat 70, 3312 PM Dordrecht
dhr. L. Brouwer, Korteweg 9, 4339 AS Nieuw- en Sint Joosland
dhr. A.A. van Trigt, Dugganstraat 5, 4184 DA Opijnen
dhr. A. Huibers, Platanenlaan 50, 3927 AX Renswoude
dhr. J. van Luijk, Kerkverreweide 13, 4261 LK Wijk en Aalburg
dhr. B.J. de Winter, Prins Willemstraat 11, 4414 BB Waarde
dhr. J. de Heer, Nassaulaan 18, 2741 CA Waddinxveen
dhr. T.N. van Zutphen, Schokker 8, 3448 KS Woerden
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 voor het jaar 2011
bedragen in euro’s

Begroting 2011

Prognose 2010

Begroting 2010

kostensoorten
LASTEN

1. Personeelskosten
Brutosalaris

411.910-

340.335-

375.550-

Doorbelaste personeelskosten

46.773-

113.958-

52.300-

Overige personeelskosten

22.360-

19.959-

19.365-

- -

-

--

387.497-

246.336-

342.615-

Afschrijving inventaris

26.894-

25.833-

30.945-

Doorbelaste afschrijvingskosten

12.166-

11.711-

14.065-

Totaal afschrijvingen

14.728-

14.122-

16.880-

Huisvestingskosten

67.100-

61.229-

63.050-

Doorbelaste huisvestingskosten

33.550-

31.250-

31.250-

Totaal huisvestingskosten

33.550-

29.979-

31.800-

86.000-

96.226-

93.750-

--

--

--

86.000-

96.226-

93.750-

Doorbelaste overige personeelskosten

Totaal personeelskosten

2. Afschrijvingen

3. Huisvestingskosten

4. Vergaderkosten
Vergaderkosten
Doorbelaste vergaderkosten

Totaal vergaderkosten

5. Public relations
Public Relations

87.000-

53.161-

102.000-

365.000-

542.389-

208.500-

6.833-

4.500-

4.500-

445.167-

591.050-

306.000-

250.750-

236.473-

231.200-

Kantoorkosten

64.641-

62.485-

62.995-

Doorbelaste kantoorkosten

24.795-

22.215-

22.215-

Totaal kantoorkosten

39.846-

40.270-

40.780-

Verkiezingskosten
Doorbelaste public relations

Totaal public relations

6. Kosten ‘De Banier’

7. Kantoorkosten
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bedragen in euro’s

Begroting 2011

Prognose 2010

Begroting 2010

kostensoorten
8. Algemene kosten
Algemene kosten
Doorbelaste algemene kosten

87.250-

87.368-

104.250-

3.750-

4.050-

4.050-

15.550-

15.169-

15.050-

Doorbelaste rentelasten

--

--

--

Totaal algemene kosten

99.050-

98.487-

115.250-

Rentelasten

9. Bijdrage aan geledingen
Bijdrage verenigingen

180

Wetenschappelijk Instituut

89.750-

93.850-

93.850-

SGP-Jongeren

61.750-

69.750-

69.750-

--

--

--

151.500-

163.780-

163.600 -

1.508.088-

1.516.724-

1.341.875-

10. Inkomsten van leden

421.244-

407.655-

405.000-

11. Giften

115.000-

227.473-

64.000-

12. Inkomsten uit abonnementen

St. Fractiebijstand

Totaal bijdrage geledingen

TOTAAL LASTEN

BATEN

268.444-

278.299-

274.500-

13. Overige opbrengsten

31.500-

53.391-

32.500-

14. Rentebaten

82.000-

95.200-

110.200-

--

--

--

918.188-

1.062.017-

886.200-

Totaal lasten

1.508.088-

1.516.724-

1.341.875-

Totaal baten

918.188-

1.062.017-

886.200-

SALDO

589.900-

454.707-

455.675-

Subsidie Ministerie

451.100-

451.478-

448.000-

Vrijval bestemmingsreserve

140.000-

321.389

17.500

1.200-

318.161-

9.825-

15. Bijdrage van de partij

TOTAAL BATEN

Recapitulatie:

EINDSALDO
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BEGROTING

PROGNOSE

BEGROTING

2011

2010

2010

269.667

271.010

267.750

Guido de Brès-Stichting:
Totale lasten

30.117

32.100

25.900

239.550

238.910

241.850

149.800

150.357

148.000

89.750

93.850

93.850

-

5.297

-

Totale lasten

294.044

348.927

355.735

Totale baten

108.300

128.771

147.985

185.744

220.156

207.750

137.200

138.000

138.000

Totale baten

Subsidie ministerie
Bijdrage SGP
Resultaat

SGP-jongeren:

Subsidie ministerie
Bijdrage SGP

61.750

69.750

69.750

Resultaat

13.206

12.406-

-

Korte toelichting begroting 2011
Algemeen:
›	Doorbelaste kosten betreffen door de partij gemaakte kosten die in rekening worden gebracht bij
wetenschappelijk instituut, SGP-jongeren, Tweede Kamerfractie (in 2011 niet meer) en Stichting
Vormingsactiviteiten Oost-Europa.
›	In 2007 is er een bestemmingsreserve gevormd t.b.v. verkiezingen. Deze is tot stand gekomen
door giften in de subsidieloze jaren. In 2010 en 2011 valt hier een deel van vrij.
›	In de op 14 maart 2009 gehouden algemene vergadering is besloten de ledenbijdrage te
verhogen en met ingang van 2011 jaarlijks te verhogen met € 0,50. Kortheidshalve wordt naar
het desbetreffende voorstel en de toelichting daarop verwezen (opgenomen in Jaarverslag 2008,
te downloaden van de website).
De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting van 2010 en 2011 zijn de volgende:
›	De personeelskosten stijgen omdat medio 2011 een vacature ontstaat bij het secretariaat en de
vervulling daarvan voor een volledig jaar is begroot. Dit betekent dat een aantal maanden sprake
is van twee medewerkers op een zelfde functie. Bovendien wordt deze functie naar verwachting
met een hogere schaal gewaardeerd.
›	De doorbelaste personeelskosten dalen omdat van de Tweede Kamerfractie geen bijdrage wordt
gevraagd en het wetenschappelijk instituut en de SGP-jongeren de bijhouding van hun website
in eigen beheer gaan doen.
›	De afschrijvingskosten dalen licht. De begrote investeringen in 2010 zijn niet gedaan omdat er
tussentijds (niet verwachte) Tweede Kamerverkiezingen waren.
›	De huisvestingskosten laten een kleine stijging zien. In 2011 worden er 4 extra parkeerplaatsen
gehuurd.
›	De vergaderkosten vallen lager uit dan in 2010. Er is uitgegaan van de prognose minus de kosten
voor het afscheid van oud-Tweede Kamerlid ir. B.J. van der Vlies in 2010.
›	De kosten voor public relations dalen door een daling van de kosten voor beurzen, folders en
promotieartikelen.
›	De verkiezingskosten zijn hoger dan de begroting voor 2010. Dit wordt veroorzaakt door hogere
kosten verkiezingen (provinciale verkiezingen) en door een hogere dotatie aan de voorziening
verkiezingen.
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›	De kosten voor De Banier stijgen, omdat de drukkosten en portokosten hoger worden.
›	De kantoorkosten blijven ongeveer gelijk.
›	De algemene kosten zijn lager omdat de advieskosten dalen.
›	De bijdrage aan de Guido de Bres-Stichting daalt ten opzichte van 2010. Deze bijdrage daalt/
stijgt met hetzelfde percentage als waarmee de subsidie daalt/stijgt.
›	De bijdrage aan de SGP-jongeren daalt ten opzichte van 2010. Toen was er een extra bijdrage om
een in het verleden gemaakte fout te corrigeren. In 2011 wordt nog eenmaal een extra bijdrage
gegeven. Vanaf 2012 is de bijdrage alleen nog maar opgebouwd uit de jaarlijkse bijdrage en de
bijdrage voor de jongerendag.
›	In 2010 hebben de SGP-jongeren een extra bijdrage gehad voor hun bijdrage aan de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat flatteert het verschil tussen totale baten volgens
begroting 2010 en prognose 2010.
›	De ledeninkomsten stijgen omdat de ledenbijdrage verhoogd wordt (van € 15,00 naar € 15,50).
Ook is er uitgegaan van een hoger ledenaantal.
›	De giften nemen toe doordat er meer gerichte acties plaatsvinden. (o.a. verkiezingen,
eindejaarsactie).
›	De overige opbrengsten zijn in 2011 ongeveer hetzelfde begroot als in 2010.
›	De rentebaten dalen omdat het rentepercentage in 2010 is gedaald.
›	Bij de subsidie is uitgegaan van de berekende subsidie in 2010 minus het bezuinigingspercentage
voor 2011.
› Mededeling over ledenbijdrage 2011 en volgende jaren
In de op 14 maart 2009 gehouden algemene vergadering (partijdag) is de ledenbijdrage voor 2010
vastgesteld inclusief de jaarlijkse indexatie daarvan.
De ledenbijdrage voor 2010 is toen vastgesteld op € 15,= (was € 13,50). Met ingang van 2011
wordt de ledenbijdrage jaarlijks verhoogd met € 0,50, met dien verstande dat na elke drie jaar
door het Hoofdbestuur aan de algemene vergadering wordt meegedeeld hoe de vastgestelde
indexatie van € 0,50 per jaar zich verhoudt tot de feitelijke ontwikkeling van de (loon)kosten in
die jaren en op basis daarvan - bij een verschil van € 0,50 of meer - de ledenbijdrage tussentijds
per separaat voorstel wordt geactualiseerd (naar beneden of naar boven), waarna vervolgens de
jaarlijkse verhoging met € 0,50 vanaf dit nieuwe ‘synchronisatiepunt’ weer verder loopt. De eerste
keer gebeurt dit D.V. in 2014 en vervolgens in 2017, etc.
Het voorgaande betekent dus dat de ledenbijdrage voor 2011, € 15,50 is, voor 2012, € 16,= en voor
2013, € 16,50. In de D.V. medio maart 2013 te houden partijdag zal de ledenbijdrage voor 2014
(gewijzigd) worden vastgesteld indien en voor zover daar gelet op het voorgaande aanleiding toe
is. Als dat niet het geval is, loopt de indexatie gewoon door.
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Bijlage B
Verkiezing leden Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur stelt in de hierna vermelde gevallen de volgende kandidaten voor (telkens in
alfabetische volgorde).
I.

Aftredend en herkiesbaar, dr. H. van den Belt
a.	dr. H. van den Belt
Ds. Van den Belt, geboren op 8 juni 1971, is predikant in de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) met de opdracht van bijzonder universitair docent Gereformeerde
godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht vanwege de Gereformeerde Bond. Verder
is hij projectleider van Theologia Viatorum bij het Internationaal Reformed Theological
Institute (IRTI) van de Vrije Universiteit voor de begeleiding van studenten uit Middenen Oost-Europa, lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden van de
Generale Synode van de PKN en voorzitter van de Stichting Predik het Woord.
Hij is vanaf 2006 lid van het Hoofdbestuur en bovendien bestuurslid van de Guido de
Brès-Stichting (wetenschappelijk instituut voor de SGP).
b.

drs. M. Klaassen
Ds. Klaassen, geboren op 25 februari 1981, is predikant in de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN). Hij is 2e voorzitter van de protestantse classis Bommel en bestuurslid
van de George Whitefield Stichting.

II. Aftredend en herkiesbaar, J.P. Tanis
a.
drs. A.P. de Jong
De heer De Jong, geboren op 7 augustus 1963, is lid van de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Hij is manager credit risk. Verder is hij penningmeester van de Stichting Kom
Over En Help, secretaris van de Raad van Advies van de Burgland Groep en voorzitter
van de Evangelisatiecommissie van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos.
b.

J.P. Tanis MBA
De heer Tanis, geboren op 14 juli 1961, is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Hij is wethouder van de gemeente Sliedrecht en lid van het Drechtstedenbestuur. De
heer Tanis is vanaf 1996 lid van het Hoofdbestuur, vanaf 2008 is hij penningmeester.

III. Aftredend en herkiesbaar, drs. P.A. Zevenbergen
a.
drs. P.W.J. Hoek
De heer Hoek, geboren op 19 september 1971, is lid van de Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Hij is wethouder (deeltijd) van de gemeente Tholen.
Daarnaast is hij (eveneens in deeltijd) manager reformatorisch samenwerkings-verband primair onderwijs.
b.

drs. P.A. Zevenbergen
De heer Zevenbergen, geboren op 18 februari 1956, is lid van de Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Hij is adjunct-directeur / plv. locatiedirecteur van het
Wartburg College (locatie Guido de Brès) en docent Nederlands aan de lerarenopleiding van Christelijke Hogeschool De Driestar. Verder is hij voorzitter van de Stichting
Adullam. Daarnaast is hij voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging in Alblasserdam
en schaduwfractielid voor ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten van ZuidHolland. De heer Zevenbergen is oud-raadslid en oud-wethouder van de gemeente
Alblasserdam. Hij is vanaf 2001 lid van het Hoofdbestuur, vanaf 2002 is hij secretaris.
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Bijlage C
Voorstel nieuwbouw SGP-bureau
De algemene vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan het besluit van
het Hoofdbestuur om een bouwkavel met een kantoorvilla te kopen - gelegen aan de Dinkel te
Rotterdam - ten behoeve van nieuwbouw van een kantoorpand voor het bureau van de SGP.
De rechtshandeling en/of investering gaat een bedrag van € 226.890,11 te boven (zie artikel 28,
derde lid van de partijstatuten)
Toelichting
Vanaf 1 september 2006 is het bureau van de SGP gehuisvest in een kantoorpand te Gouda.
Dat pand wordt gedeeld met tal van andere huurders. Destijds is een minimumaantal m2 gehuurd
(298 m2) in verband met de toen door de rijksoverheid ingehouden rijkssubsidie. Er is op dit
moment een tekort aan werkplekken. Veel materialen worden extern opgeslagen of zo veel mogelijk in voorraad gehouden bij leveranciers. Vergaderingen worden bijna altijd extern gehouden en
het geven van scholing is in het huidige pand niet mogelijk. Het huidige huurcontract loopt op 31
augustus 2011 af en is met één jaar verlengd. Bovendien wordt de huurprijs jaarlijks hoger.
Gelet op het voorgaande heeft het Hoofdbestuur zich opnieuw georiënteerd op de huisvestingssituatie.
De voorkeur wordt gegeven aan een op zichzelf staand kantoorpand waarin uiteraard voldoende
ruimte moet zijn voor werkplekken en opslag, maar waarin ook vergaderingen kunnen worden
gehouden en scholing worden gegeven. Na een intensieve zoektocht in Gouda moest worden
geconcludeerd dat daar geen passende huisvesting was te vinden. Niet ver daar vandaan, namelijk
in Rotterdam-Zevenkamp, is dat wel het geval.
Het Hoofdbestuur heeft onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering een
koop-/aanneemovereenkomst gesloten voor een kantoorvilla aan de Dinkel te Rotterdam. Het
betreft een pand bestaande uit vier etages (met elf parkeerplaatsen) dat aan bovenvermelde vereisten voldoet. Het bruto vloeroppervlak is 579 m2.
De totale investering bedraagt naar verwachting € 2,1 mln., inclusief inrichtingskosten (en btw).
Hoewel dit een reële inschatting betreft, zijn de inspanningen erop gericht deze kosten verder
terug te brengen. De jaarlijks hieruit voorvloeiende exploitatielasten bedragen op basis van de
huidige uitgangspunten maximaal € 105.000,-. De huidige exploitatielasten bedragen € 60.000,-.
De toename van de kosten is gezien de noodzakelijke uitbreiding van het aantal m2 alleszins te
rechtvaardigen. De dekking van de extra kosten wordt opgevangen binnen de huidige begroting
en de meerjarenramingen. Tevens wordt verwacht door middel van een te starten giftenactie onder
de leden een deel van de extra lasten op te kunnen vangen.
Naar verwachting kan de bouw vrij snel na de algemene vergadering starten. De oplevering is in
de eerste helft van 2012 voorzien.
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Bijlage 2
Kwantitatief overzicht
Aantal per 31
december 2010

Aantal per
31 december 2009

Zetels in Tweede Kamer

2

2

Zetels in Eerste Kamer

2

2

Zetels in Europees Parlement

1

1

Leden

27.687

27.196

Abonnees op De Banier

7.097

6.715

Plaatselijke kiesverenigingen

201

206

Provinciale verenigingen

11

11

Gedeputeerden

1

1

Leden Provinciale Staten

14

14

Burgemeesters

6

6

Wethouders

40

37

Raadsleden

260

252

Waterschappen - algemeen bestuur

13

Waterschappen - dagelijks bestuur

6

Templates website

65

(tot en met 2008 samen met de ChristenUnie)
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Bijlage 3
Verslag van de op 27 maart 2010 gehouden 89e algemene vergadering (partijdag) van de
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in het Van Lodensteincollege te Amersfoort
1.1 Opening
De partijvoorzitter, ds. A. van Heteren, heet een ieder hartelijk welkom en spreekt de wens uit dat
van een goede vergadering sprake zal mogen zijn. Hij opent de vergadering met het laten zingen
van Psalm 51 vers 2, leest vervolgens Daniël 9 : 1-19 en gaat voor in gebed.
De partijvoorzitter spreekt vervolgens een openingswoord uit naar aanleiding van Daniël 9:5,
luidende: “Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld en
gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden en van Uw rechten”.
Dit tekstgedeelte begint niet met “zij”. Daniël zoekt de schuld niet bij de Babyloniërs of bij grote
zondaren onder het volk, maar sluit zichzelf als vrucht van de bearbeiding van Gods Geest daarbij
in. De vraag is waar wij de schuld zoeken van het loslaten van Gods wet. Is dat bij degenen die
standpunten innemen die haaks staan op Gods wet, zoals ten aanzien van de zondagsrust of
levensbeëindiging voor hen “die klaar zijn met het leven”? Het is gemakkelijk om met de vingers
naar anderen te wijzen, maar in de tekst staat “wij”. Wie in de spiegel van Gods wet heeft gezien,
zegt “ik”. “Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; Mijn zonde zie ‘k mij steeds voor ogen
zweven” (Psalm 51 berijmd). Ook al maken wij ons niet schuldig aan allerlei zaken die haaks staan
op Gods wet, dan wil dat nog niet zeggen dat wij zonder zonde zijn. Wij moeten in de maatschappij
een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Hebben wij altijd gesproken als dat moest, op de juiste
toon en met bewogenheid en gunning? Zelfs onze beste werken zijn onvolkomen en met zonden
bevlekt. Wij hebben gezondigd, betekent: wij hebben het doel gemist. Dat doel is de Heere groot
maken en verheerlijken. Maar het is in het tegendeel daarvan verkeerd door onze val waarin wij
ons moedwillig van God hebben afgekeerd. Wij leven als doelmissers niet naar Gods wil en wet
en daarom is er alle reden om de hand in eigen boezem te steken. Het is eigen schuld die niet
mag worden toegeschreven aan anderen of aan de omstandigheden waarin we verkeren. “En hebben onrecht gedaan”. Wij zijn door een zondig hart en een zondige wil afgebogen van de goede
weg. Is dat ook al mijn en uw belijdenis geworden? “En goddelooslijk gehandeld” in plaats van
te wandelen in de vreze Gods die doet wijken van het kwade. Van nature geldt voor ons allen dat
we tegen God gerebelleerd hebben en in opstand zijn gekomen tegen de allerhoogste Majesteit
met af te wijken van Zijn rechten en inzettingen. Wij allen zijn afgodendienaars die buigen voor de
Mammon, het eigen ik, eigen eer en eigen roem. De politicus Daniël mag echter schuld belijden. Hij
ziet schuld bij de Babyloniërs, bij het volk, maar ook bij zichzelf. Wij allen zijn des doods schuldig.
Het komt erop aan dat wij dat mogen leren kennen of al meer mogen leren kennen. Als mensen
die het oordeel van God verdiend hebben en als veroordelenswaardigen hebben leren zien op het
Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Bij Hem is genade te verkrijgen die Hij verworven
heeft in een weg van lijden en sterven. Het mag en moet ook in de politiek op gepaste wijze en
op de goede momenten worden uitgedragen dat wij allen des doods schuldig zijn en dat er alleen
ontkoming is in de zoen- en kruisverdiensten van de Zone Gods. Opdat helwaardigen de hemel in
zouden mogen gaan. Dan zijn we geen doelmissers meer, maar mogen we in dit leven al in beginsel
en eenmaal volmaakt leven tot eer van God en Zijn Naam groot maken. Daar is niets meer van de
mens bij. Dat kan nu alleen bij God vandaan. “Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen”
(Psalm 89 berijmd).
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De partijvoorzitter verklaart de vergadering met dit openingswoord voor geopend en meldt dat met
kennisgeving afwezig zijn de heren ds. A. Vlietstra, ds. H. van den Belt, drs. B. Belder, dr.mr. J.T. van
den Berg, W.T. van Luik, drs. H.J. van Schothorst en J.J. Rozendaal. Ook is een afmelding ontvangen
van het partijbestuur van de VVD. Ds. D. Heemskerk zal wat later ter vergadering komen.
Verder vraagt hij aan de leden van het stembureau, zoals vermeld aan het slot van de agenda, om
na het zingen van het Wilhelmus naar de door de leden van de regelingscommissie te wijzen ruimte
te gaan voor het tellen van de stemmen met betrekking tot de verkiezing van een lijsttrekker en
van leden van het Hoofdbestuur.
Ook wijst hij er nog op dat de agenda, het verslag van de vorige algemene vergadering, etc. allemaal te vinden zijn in de brochure Jaarverslag 2009. Niet-afgevaardigden hebben een agenda
met de daarbij behorende bijlagen ontvangen bij hun toegangskaart. Het is verblijdend dat veel
meer kaarten zijn aangevraagd dan voorgaande jaren. De keerzijde is wel dat er helaas te weinig
agenda’s waren. De partijvoorzitter biedt daarvoor zijn excuses aan. Met de grotere belangstelling
dan voorgaande jaren hangt samen dat de aula te klein is. Om geen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s te nemen, is ervoor gekozen om te elfder ure een naastgelegen ruimte open te stellen voor
belangstellenden zodat zij de vergadering met dank aan de Reformatorische Omroep toch met
beeld en geluid kunnen volgen. Het is verre van ideaal, maar op een termijn van enkele dagen
was dit de enige noodoplossing. De vergadering wordt niet uitgezonden. Het gaat alleen om een
verbinding tussen twee locaties op het terrein van het Hoornbeeck College en voor beelden op de
website. Uiteraard wordt de partijdag geëvalueerd en daarbij zal ook nadrukkelijk de vraag worden
betrokken of niet moet worden omgezien naar een locatie waar wat gemakkelijker met wisselende
bezoekersaantallen kan worden omgegaan. Ook het Hoofdbestuur is absoluut niet gelukkig met
de onvermijdelijke noodoplossing.
1.2 Telefax aan H.M. de Koningin
De partijvoorzitter deelt mee dat een telefax wordt verzonden aan H.M. de Koningin met de volgende inhoud:
“Majesteit,
De leden en het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in vergadering bijeen in Amersfoort betuigen U hun eerbied, hoogachting en aanhankelijkheid.
Onze partij ziet Uw koningschap als van God aan ons land gegeven en als een opdracht aan Uw
Huis van Oranje, dat zoveel heeft betekend voor de vrijheid van het Nederlandse volk om God naar
Zijn Woord te dienen.
Hoewel die vrijheid in onze maatschappij steeds meer onder druk komt te staan door het centraal
stellen van de vrijheid van het individu, geloven wij, dat de ware vrijheid te vinden is in het dienen
van God naar Zijn Woord.
Onze partij wenst U toe, dat U in getrouwheid aan Gods Woord ons volk mag dienen in Uw verantwoordelijke en samenbindende taak.
De leden en het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wensen U en Uw koninklijk
huis Gods onmisbare zegen toe.

drs. P.A. Zevenbergen,
secretaris van het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)”
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1.3 Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus
Op verzoek van de partijvoorzitter worden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus staande gezongen.
2. Vaststellen van het verslag van de op 14 maart 2009 gehouden Algemene Vergadering
De tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden
geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
3.1 Vragen naar aanleiding van het Jaarverslag 2009
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
3.2 Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop
Gevraagd wordt wat het eigen vermogen is van de partij en hoe het verloop is in de afgelopen drie
jaren. De partijvoorzitter antwoordt dat het vermogen is opgebouwd uit verschillende bestanddelen
waaronder reserves met een specifieke bestemming. Als puur gekeken wordt naar de algemene
reserve dan was die in 2007 € 2.096.096, in 2008 € 2.014.865 en in 2009 € 2.168.740. Verwezen
wordt naar de balans die jaarlijks ook in het jaarverslag is opgenomen.
De onderhavige financiële stukken worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld waarmee de algemene vergadering het Hoofdbestuur déchargeert.
4. Rondvraag
De plaatselijke kiesvereniging van Veen merkt op dat de heer ir. B.J. van der Vlies binnenkort
afscheid neemt van de Tweede Kamer. Hoewel de kiesvereniging ervan overtuigd is dat het
Hoofdbestuur zuinig is op de kennis en expertise die binnen de partij aanwezig is, en de opvolging
van de heer Van der Vlies in goede handen is, wordt een oproep gedaan om, indien van toepassing,
een vrijmoedig beroep te doen op de ervaring die de heer Van der Vlies in de loop der jaren heeft
opgebouwd.
De algemeen voorzitter antwoordt dat van de oproep kennis wordt genomen en dat het
Hoofdbestuur uiteraard in voorkomend geval een beroep zal doen op de heer Van der Vlies zoals
dat ook bij andere ex-parlementariërs en partijleden gebeurt.
De plaatselijke kiesvereniging van Rijssen stelt een aantal vragen over de ANBI-regeling. Valt de
plaatselijke kiesvereniging onder de ANBI-beschikking van de landelijke SGP door middel van een
groepsbeschikking? Dient de plaatselijke kiesvereniging een eigen ANBI-beschikking aan te vragen om de giften aan haar fiscaal aftrekbaar te maken of kan zij meeliften op de ANBI-beschikking
van de landelijke SGP middels een afgegeven groepsbeschikking? Volgens een van de leden van de
kiesvereniging van Rijssen geeft de belastingdienst alleen een groepsbeschikking af aan kerkelijke
instellingen die bij het CIO zijn aangesloten. Aangezien de plaatselijke kiesvereniging niet onder
die regeling valt, wordt voorgaande vraag gesteld. Wanneer wordt gemeend dat de plaatselijke
kiesvereniging van de SGP geen eigen ANBI-beschikking hoeft aan te vragen om de giften aan haar
fiscaal aftrekbaar te maken, maar dat zij kan meeliften op de ANBI-beschikking van de landelijke
SGP middels een afgegeven groepsbeschikking, zou dit dan gepubliceerd kunnen worden in De
Banier middels een schijven van de belastingdienst waar bovenstaande uit blijkt?
De algemeen voorzitter merkt op dat een en andermaal in De Banier is gepubliceerd - laatst nog
in die van 5 februari 2010 – dat vragen voor de rondvraag eenvoudig moeten zijn en kort moeten
kunnen worden beantwoord. Vragen als deze zijn veel te technisch en complex van aard voor de
rondvraag en komen dus niet voor beantwoording in aanmerking. Echter, nu alle plaatselijke kiesverenigingen bij brief van 8 oktober 2008, kenmerk C081008.189, uitvoerig over dit onderwerp zijn
geïnformeerd, kan kortheidshalve daarnaar worden verwezen.
De plaatselijke kiesvereniging van Kesteren heeft op haar laatst gehouden ledenvergadering haar
verontrusting uitgesproken over de gang van zaken tijdens de jongerendag van zaterdag 20 maart
2010 en het beeld wat van deze jongerendag naar buiten is gekomen.
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Met grote bezorgdheid heeft de kiesvereniging geconstateerd dat twee overtuigde atheïsten, de
heer Plasterk en mevrouw Hirschi Ali, gelegenheid hebben gekregen om hun atheïstische gedachtegoed helder en duidelijk te presenteren en te promoten. De kiesvereniging begrijpt dat de
jongerenorganisatie wellicht trots is en was dat beide prominenten bereid waren hun bijeenkomst
te bezoeken en dat zij instaat zijn geweest om hen te laten kennismaken met de SGP-jongeren.
John Bunyan heeft een boek geschreven over “De Heilige Oorlog”. In dat boek beschrijft hij het
geestelijke klimaat van de stad mensenziel. Op een gegeven moment wordt in deze stad feest
gevierd omdat satan is verdreven. Een man kan niet meefeesten. Als hem gevraagd wordt, waarom
niet, vraagt hij waar prins Immanuel is gebleven. De kiesvereniging van Kesteren vraagt zich, in
alle bewogenheid af, waar was prins Immanuel afgelopen zaterdag op de SGP-jongerendag? Zou
Hij zich hebben thuis gevoeld? De kiesvereniging miste tijdens deze jongerendag te veel de bewogenheid en eerbied met en voor het Woord van God en het getuigenis en doordenking van “Alzo
spreekt de Heere”.
Voor de plaatselijke kiesvereniging van Kesteren is dit aanleiding om de volgende vragen voor
te leggen aan het Hoofdbestuur. Is het Hoofdbestuur bereid om met de jongerenorganisatie in
gesprek te gaan over deze, volgens de kiesvereniging breed in de partij gedragen, verontrusting?
Is het Hoofdbestuur bereid om voorwaarden te gaan verbinden aan het vergoedingsbeleid voor de
jongerenorganisatie, waardoor het Hoofdbestuur meer grip krijgt op activiteiten en bijeenkomsten
van de SGP-jongeren en ongewenste uitwassen voorkomen kunnen worden?
De algemeen voorzitter antwoordt dat de SGP-jongeren voor de partij heel veel dingen doet en
dat bedacht moet worden dat het ónze jongeren, ónze kinderen en ónze kleinkinderen zijn. Het
Hoofdbestuur voert regelmatig overleg met het bestuur van de SGP-jongeren waarin tal van zaken
de revue passeren en ook dit soort vragen en verontrusting aan de orde kunnen komen. Voor het
overige is de strekking van de vragen dezelfde als die vorig jaar zijn gesteld over de jongerenorganisatie. Daarom wordt kortheidshalve verwezen naar pag. 59-61 van het Jaarverslag 2009. Wel
wordt nog eens benadrukt dat de SGP-jongeren een zelfstandige en onafhankelijke organisatie is
en in dit soort gevallen eerst contact moet worden opgenomen met de eerst verantwoordelijke, in
dit geval het bestuur van de SGP-jongeren. Het praten over de jongeren, maar niet met de jongeren,
is een niet-bijbels verschijnsel binnen de partij dat niet zou moeten voorkomen.
5. Rede van ir. B.J. van der Vlies
De heer ir. B.J. van der Vlies spreekt een rede uit onder de titel “Zijn trouw en goedheid prijzen”,
waarvoor hij door de partijvoorzitter in hartelijke bewoordingen dank wordt gezegd. De heer
Van der Vlies heeft gewezen op zijn persoonlijke beleving van destijds bij de bewilliging voor het
Kamerlidmaatschap en de door de Heere in zijn hart gelegde woorden “ga dan heen in deze uw
kracht”. De partijvoorzitter merkt op dat de Heere in de achterliggende jaren die belofte heeft
waargemaakt, al is ons werk natuurlijk nooit volmaakt. De partijvoorzitter wenst hem ook voor het
toekomende Gods zegen toe.
De hierboven bedoelde uitgesproken tekst betreft enkele hoofdpunten uit de meer uitvoerige schriftelijke tekst van de partijrede, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen en die als bijlage bij De
Banier van 16 april 2010 (89e jaargang, nr. 7) is toegezonden aan alle leden en donateurs van de SGP.
De partijvoorzitter deelt mee dat op de aan H.M. de Koningin verzonden telefax een antwoord is
ontvangen. Het telefaxbericht luidt als volgt:
“Den Haag, 27 maart 2010
De Weledelgeleerde Heer
Drs. P.A. Zevenbergen
Secretaris van het Hoofdbestuur van de
Staatkundig Gereformeerde Partij
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Hare Majesteit de Koningin heeft mij verzocht U, het bestuur en de leden van de Staatkundig
Gereformeerde Partij, heden verenigd te Amersfoort ter gelegenheid van de algemene vergadering, haar oprechte dank over te brengen voor Uw vriendelijke bericht en de gevoelens van verbondenheid met haar en haar huis zoals daarin tot uitdrukking gebracht.
De Chef van het Militaire Huis van
Hare Majesteit de Koningin
voor deze
Adjudant van Dienst van
Hare Majesteit de Koningin
D.J. Broks
Luitenant-kolonel der Cavalerie”’
6. Aanwijzen lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen
De partijvoorzitter deelt mee dat op de heer mr. C.G. van der Staaij 362 stemmen zijn uitgebracht.
Verder is 1 stem uitgebracht op prof. dr. E. Dijkgraaf, is 1 stem blanco en zijn 2 stemmen ongeldig.
Dit betekent dat de heer Van der Staaij is gekozen. De partijvoorzitter wenst hem van harte sterkte,
wijsheid en Gods zegen toe en dat hij zijn werk in biddend opzien tot de Heere zal mogen verrichten, naar de norm van Gods Woord en tot Zijn eer.
De heer Van der Staaij zal na de pauze zijn aanvaardingsspeech uitspreken.
7. Mededelingen
De partijvoorzitter doet vervolgens een aantal mededelingen.
Van de partijrede van Van der Vlies is voor iedereen één exemplaar gratis beschikbaar. Na de sluiting van de vergadering kan die worden afgehaald bij één van de tafels. Daarnaast wordt bij De
Banier die D.V. op 16 april 2010 verschijnt ook een exemplaar van de partijrede gevoegd.
Verder worden de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen er nog eens op gewezen dat de
bestelling van verkiezingsmaterialen echt vóór 1 april 2010 bij het SGP-bureau binnen moet zijn
en dat daarna ontvangen bestellingen niet gehonoreerd kunnen worden omdat geen voorraden
worden aangehouden waarvan het ongewis is of daar ook behoefte aan is. Dat zou verkwisting van
geld zijn en dat wil natuurlijk niemand.

8. Uitslag van de (her)verkiezing van leden van het Hoofdbestuur
Na de pauze laat de partijvoorzitter zingen Psalm 69 vers 14.
Daarna maakt hij de uitslag van de stemming bekend. De heer H. Uil is herkiesbaar. Nevenkandidaat
is dr. W. Fieret. Er zijn 364 geldige stemmen uitgebracht en 1 stem is ongeldig. Op de heer Uil zijn
346 stemmen uitgebracht en op de heer Fieret 18 stemmen.
De heer Uil is dus herkozen.
Ook ds. D. Heemskerk is herkiesbaar. Nevenkandidaat is ds. C.J.P. van der Bas. Er zijn 364 geldige
stemmen uitgebracht en 1 stem is ongeldig. Op ds. Heemskerk zijn 349 stemmen uitgebracht en
op ds. Van der Bas 15 stemmen. Ook ds. Heemskerk is dus herkozen.
Tot slot is ook de heer mr. M.J.W. Hoek herkiesbaar. Nevenkandidaat is de heer mr.drs. J.W. van der
Ham. Er zijn 363 geldige stemmen uitgebracht en 2 stemmen zijn ongeldig. Op de heer Hoek zijn
354 stemmen uitgebracht en op de heer Van der Ham 9 stemmen.
Daarmee is de heer Hoek herkozen.
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Desgevraagd geven bovenbedoelde personen aan in hun verkiezing te bewilligen onder de inwachting van de zegen van de Heere.
9. Toespraak van mr. C.G. van der Staaij
De heer mr. C.G. van der Staaij aanvaardt het lijsttrekkerschap en spreekt naar aanleiding daarvan
een speech uit die vanwege het bijzondere karakter integraal in dit verslag is opgenomen.
“Meneer de Voorzitter, geachte leden van het Hoofdbestuur, beste partijgenoten,
Aanvaarding
Met enthousiasme en met overtuiging aanvaard ik het lijsttrekkerschap van de SGP. Ik doe dat in
het besef dat wij altijd in alles afhankelijk zijn van Gods hulp en zegen. En u allemaal wil ik van
harte bedanken voor uw vertrouwen en steun.
Traditie
Het is een voorrecht om als SGP-lijsttrekker te kunnen putten uit een rijke traditie. Want onze partij
zit al bijna 90 jaar onafgebroken in de Tweede Kamer. Lange tijd zijn het predikanten die de SGP
aanvoeren. Wie kent niet ds. Kersten?. Hij hekelt de futloze politiek in zijn dagen en ziet uit naar
terugkeer naar Gods Woord en Wet. Op hetzelfde aambeeld hamert ds. Zandt, als hij zegt: ‘O land,
land, land, hoort des Heeren Woord’. Het is zijn indringend appel op het Nederlandse volk. Jaren
later bepleit ds. Abma krachtig een staatkunde, die in Gods Woord zijn grondslag en onbedrieglijk
richtsnoer heeft. U merkt dat deze dominees in de politiek bovenal spreken als dienaren van het
Woord. Het blijft niet bij dominees, als ingenieurs de fractie gaan leiden. Ook uit hun mond klinkt
het bewogen appèl om Gods weg te volgen. Zij zijn ‘vernuftelingen’ in het vertalen van de bijbelse
uitgangspunten naar alle terreinen van de praktische politiek – van waterstaat tot monumentenzorg, van onderwijs tot landbouw. Als fundamentele veranderingen uitblijven, weten zij met kleine
stapjes, met moties en amendementen invloed uit te oefenen. Het is ir. Van Dis, die op het terrein
van de buitenlandse politiek een duidelijke pro-Israel-houding inneemt; bijzondere verwachting
heeft voor het joodse volk. Ir. Van Rossum oogst veel lof door zijn politieke vakmanschap en
deskundigheid. De ingenieur met de langste staat van dienst binnen de SGP is tot op de dag van
vandaag Van der Vlies. Binnen en buiten de partij geniet hij brede waardering om zijn gezaghebbend optreden. Hij verbindt menselijke warmte met een principiële houding. Ik ben je, Bas, zeer
dankbaar voor de rimpelloze samenwerking in de afgelopen 12 jaar. Het zal wel wennen zijn, om je
te missen in de Tweede Kamer.
Beste partijgenoten, U zult begrijpen dat ik veel schroom voel, als ik deze rij van illustere voorgangers noem. Het appèl van de predikanten blijft nodig. De creativiteit van de ingenieurs onmisbaar.
Maar mijn achtergrond is niet die van een dominee. Evenmin die van een ingenieur. Als jurist wil
ik met dezelfde overtuiging en met hetzelfde enthousiasme de traditie voortzetten van bewogen
bijbels belijden en praktisch politiek handwerk. Vanuit een vaste overtuiging, het goede zoeken
voor iedereen, voor heel Nederland. Vanuit mijn achtergrond wil ik mij sterk maken voor het recht
om God naar Zijn Woord te dienen. Want die vrijheid wordt bedreigd. Zie alleen maar de discussies
rond de Algemene Wet gelijke behandeling. Mr. Van den Berg – van wie ik in mijn beginjaren in het
parlement zoveel heb geleerd - heeft namens onze fractie al in de jaren negentig indringend de
zorgen hierover verwoord. Het gelijkheidsbeginsel ontwikkelt zich steeds meer als een dwingend
supergrondrecht dat de klassieke vrijheidsrechten als bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid aantast.
Ook de zwaar bevochten onderwijsvrijheid is in gevaar. De vrijheid voor scholen, kerken en partij
staat onder druk. De bescherming van de vrijheid om in alle verbanden te leven en te werken vanuit het christelijk geloof, dát reken ik voor de toekomst als onze wezenlijke opdracht - evenals de
inbedding van bijbelse politiek in de democratische rechtsstaat.
Wat is nodig
Beste partijgenoten, er heerst in ons land op dit moment veel onzekerheid. Het is crisistijd. Veel mensen voelen de economische crisis. Ondernemers moeten alle zeilen bijzetten.
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Binnenvaartschippers houden met moeite het hoofd boven water. Boeren maken zich zorgen over
hun toekomst. Gezinnen kunnen soms lastig de eindjes aan elkaar knopen. En alsof dat nog niet
genoeg is staat de overheid zelf voor de gigantische opdracht om ook zijn eigen huishoudboekje
op orde te krijgen. We leven op te grote voet en pijnlijke bezuinigingen zijn onontkoombaar.
Maar er is niet alleen een economische crisis. We leven ook met een morele crisis, met een geestelijke crisis. Laat ik u twee voorbeelden geven. Waar de liefde en de geborgenheid van het gezin
wordt gemist, komen kinderen in de knel. Het is ongelooflijk, dat zoveel kinderen van zelfs onder
de 12 jaar door wangedrag met de politie in aanraking komen. Waar het gezag het zwaar te verduren heeft, struikelt het recht, in de staat en op straat. Het is onverteerbaar dat ambulance hulpverleners met geweld worden bedreigd. Het zijn symptomen van een morele crisis. Die komen we
alleen te boven als we kiezen voor versterking van de fundamentele bijbelse waarden. Versterking
van het gezin. Versterking van het gezag. Versterking van het omzien naar elkaar. De versterking
van klassieke bijbelse waarden, dat raakt het hart van de SGP. Overtuigd kiezen wij partij voor de
bescherming van het leven, voor het gezin, voor een veiliger Nederland, voor een steviger integratie en voor een veilig Israel.
Profiel van de SGP
Waaraan kunt u de opstelling van de SGP herkennen? Veel partijen zijn in de loop van de tijd
verkleurd, verwaterd of hebben hun ideologische veren afgeschud. Onze partij blijft bij zijn herkenbare, christelijke grondslag. Veel partijen zijn gevoelig voor de waan van de dag en grilliger
dan ooit. Ze verwijten elkaar maar wat graag dat ze ‘draaien’. De SGP wil wel vasthouden aan
haar standpunten. Onze partij vaart een stabiele koers. Veel partijen laten zich in hun stemgedrag
leiden door hun positie: oppositie of coalitie. De SGP staat voor een fair en onafhankelijk oordeel.
Bij kabinetsplannen applaudisseren wij niet zomaar mee met snel tevreden coalitiefracties. En wij
protesteren evenmin ‘automatisch’ mee met altijd mopperende oppositiefracties. Onze partij kiest
voor een onafhankelijke opstelling. Daarbij houden we onszelf en onze collega’s bovendien graag
aan de staatsrechtelijke spelregels en parlementaire fatsoensnormen. Dat vinden wij een waardige
stijl. Een herkenbare christelijke grondslag, een stabiele koers en een onafhankelijke opstelling.
Dat zijn drie wezenlijke kenmerken van de SGP. Ze staan borg voor een evenwichtige en gefundeerde bijdrage aan het politiek debat. Omdat we zo waken voor overspannen verwachtingen van
politiek Den Haag. Omdat we zo de eigen verantwoordelijkheid van mensen serieus nemen. Omdat
we zo blijven beseffen dat we als mondige mensen ook zondige mensen zijn.
Verkiezingen
Beste partijgenoten, de strijd om de kiezersgunst is weer losgebarsten. Twee maanden na de
gemeenteraadsverkiezingen staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Bij de gemeenteraadsverkiezingen mochten we een opmerkelijk positieve uitslag noteren. Op tal van plaatsen
hebben we zetelwinst geboekt. Het is fantastisch dat ook zoveel jongeren onze partij steunen en
een warm hart toedragen, zoals ook vorige week weer bleek op de jongerendag in Utrecht. Laten
we er met elkaar stevig de schouders onder zetten. En dat is hard nodig, niet alleen omdat het
belooft een harde strijd te worden. U begrijpt ook dat Van der Vlies niet zomaar door één persoon
te vervangen is. Hij telt eigenlijk voor twee. Daarom zou het een zegen zijn als we niet alleen onze
twee zetels vasthouden, maar nu een derde zetel mogen behalen! Laat de winst van 3 maart zich
doorzetten op 9 juni D.V.! Er is veel werk te doen. Maar verkiezingstijd is voor alles ook een tijd
van bidden. Het gaat uiteindelijk immers om het hart. Om met de bekende theoloog Kohlbrugge te
spreken: ‘U denkt gewoonlijk, als u de krant leest, dat regeren heel gemakkelijk is, en al die heren
in de Kamers – vergeef me het woord – denken het ook. (…) Maar als God almachtig de keizer en
de koning geen nederig hart geeft, zodat hij steeds de toevlucht neemt tot de genade, dan zeg ik
u dat alles ondersteboven gaat in de staat (…)’
Woord houden
De Heere regeert. Hij is het Die kracht wil geven. En die ons Zijn Woord heeft gegeven, vol van wijsheid, ook voor het politieke leven. Wat ons als SGP gevraagd wordt is niets meer en niets minder
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dan ons aan zijn Woord te houden. Wie woord houdt, kiest voor geloofwaardigheid. Voegt de daad
bij het Woord. Wie woord houdt, wint aan zeggingskracht. Wie woord houdt, heeft toekomst.
Ik dank u.”
10. Inleiding prof. dr. E. Dijkgraaf over economische crisis en forumdiscussie
De algemeen voorzitter deelt mee dat de verkiezingsprogrammacommissie de werkzaamheden
heeft moeten versnellen in verband met de vervroegde verkiezingen. De heer prof. dr. E. Dijkgraaf
zal als lid van die commissie een inleiding houden over de gevolgen van de economische crisis in
relatie tot het verkiezingsprogramma en de daarin te maken en/of gemaakte keuzes.
De heer Dijkgraaf begint zijn inleiding met een schets van de oorzaken van de crisis, zoals het
risicogedrag van banken (vooral in de Verenigde Staten) en de hebzucht. Ook gaat hij in op het feit
dat crises als correcties van het marktmechanisme cyclisch zijn. De gevolgen van de huidige crisis
moeten niet onderschat worden. Als maatregel voor het verkiezingsprogramma noemt hij naast
een beter toezicht op de banken het invoeren van een bankbelasting met behulp waarvan banken
die in problemen komen, geholpen kunnen worden. Vervolgens geeft hij met tal van voorbeelden
aan dat het huidige Kabinet en voorgangers daarvan de zaak verkwanseld hebben en geen echte
keuzes hebben durven maken. Tekorten zijn vooral gemaskeerd door de arbeidsparticipatie van
vrouwen te bevorderen. Verschillende politieke partijen dreigen opnieuw verkeerde keuzes te
maken, bijvoorbeeld door te veel tijd uit te trekken om te bezuinigen met een verder oplopende
staatsschuld als gevolg (want dan betalen wij zelf de rekening doordat in de toekomst veel meer
rente betaald moet worden) of door een verhoging van de belastingen voor te staan terwijl een
verlaging juist nodig is. Ook zijn extra investeringen in het onderwijs nodig en mag het gezin niet
verder onder druk komen te staan.
De SGP wil het financieringstekort gelet op het voorgaande in 8 jaar wegwerken. Dat betekent dat
in 2015 zo’n € 15 mld. moet zijn bezuinigd. Er worden drie hoofdlijnen onderscheiden:
› Gezinnen, economie en kerntaken versterken: + € 10 mld.;
› Efficiëntere overheid: - € 14 mld.;
› Eerlijker verdelen en verantwoordelijkheid teruggeven: - € 11 mld.
De heer Dijkgraaf gaat daarna verder in op deze drie hoofdlijnen waarbij onder meer aan de orde
komen de invoering van een sociale vlaktaks, hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen net als
de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait (en alleen als die tegelijkertijd plaatsvinden,
anders betalen de huizenbezitters de rekening en dat wil de SGP voorkomen), vergroening van
het belastingstelsel, gelijke belasting voor een- en tweeverdieners, meer geld voor de kerntaken
van de overheid (defensie, politie, duurzaamheid, mobiliteit, zorg, vangnet sociale zekerheid),
bezuinigingen op de publieke omroep, subsidies, kinderopvang, afdrachten Europese Unie,
bestuurlijke drukte (provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen) en financiering van
de verzorgingsstaat (AOW, AWBZ, WW, etc.).
Duidelijk is dat iedereen de gevolgen van de economische crisis zal gaan merken. De pijn moet
wel eerlijk worden verdeeld over allen. Cruciaal is voldoende aandacht voor de groeikracht van de
economie, de kerntaken van de overheid en vooral ook voor de positie van de gezinnen. Ook in deze
kwesties geldt dat een bijbels genormeerde politiek goed is voor iedereen.
Vervolgens worden door de heren Dijkgraaf en Van der Staaij enkele vragen vanuit de zaal beantwoord. Bijvoorbeeld over windmolens (duurzame energie), de hypotheekrenteaftrek, de te terughoudende opstelling van banken richting ondernemers, bezuinigingen op defensie, rekeningrijden
en de verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende overheden en dan vooral de opvatting
van de SGP over de waterschappen.
Ook worden de van de plaatselijke kiesverenigingen ontvangen suggesties voor het verkiezingsprogramma door de algemeen voorzitter voorzien van een reactie. Die reactie is de plaatselijke
kiesverenigingen ook al voor de vergadering gelijk met het Jaarverslag 2009 toegezonden.
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De algemeen voorzitter zegt de heren Dijkgraaf en Van der Staaij hartelijk dank voor respectievelijk
de gehouden inleiding en de vragenbeantwoording.
11. Partijvoorzitter spreekt woorden van dank
De partijvoorzitter zegt een ieder hartelijk dank voor de komst en de inbreng. Een bijzonder woord
van dank richt hij tot de conciërge, de leden van de regelingscommissie, de leden van het stembureau en de organist.
Hij deelt nog mee dat de partij D.V. op zaterdag 19 juni 2010 in een bijzondere bijeenkomst afscheid
hoopt te nemen van de heer ir. B.J. van der Vlies en dat aan de uitgang een collecte wordt gehouden
ter bestrijding van de kosten voor de partijdag.
12. Slotwoord
Ds. C.A. van Dieren spreekt een slotwoord uit naar aanleiding van het door hem gelezen
Schriftgedeelte uit Hebreeën 13 : 8-15, in het bijzonder vers 8, luidende: “Jezus Christus is gisteren
en heden Dezelfde en in der eeuwigheid”.
Er zijn zojuist astronomische bedragen genoemd als het gaat om de staatsschuld, zo zegt ds. Van
Dieren, maar wie kan de waarde bepalen van de eigen persoonlijke schuld? De vraag is niet zo zeer
hoe wij door de economische crisis komen, maar hoe wij kunnen bestaan in de eeuwigheidscrisis
waarin wij verkeren. Stel nu dat de Koningin haar vermogen aan de Staat ter beschikking zou stellen met het oog op de hoge staatsschuld, wat zouden wij haar een dank en liefde schuldig zijn.
Hoeveel te meer verdient Hij alle eer, liefde en waarde Die door autochtone Joden en allochtone
Romeinen buiten de legerplaats is gevoerd. Buiten de stad, buiten de tempel, buiten de ceremoniën, buiten het pascha, om het doodvonnis aan Zich te laten voltrekken. Hij heeft als een Eenling
in de totale Godverlatenheid de verlossing voor Zijn volk betaald. Hij is gisteren en heden Dezelfde
en in der eeuwigheid. Hij liet Zich versmaden, verwerpen en verlaten door God. Hij is Dezelfde tot in
eeuwigheid. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Het gaat om de eeuwige, enige en voortgaande
regering van Hem die de schuld van Zijn volk op Golgotha heeft betaald. Wie heeft het er voor over
om smaadheid te dragen voor Hem? Wie bedoelt Gods eer? Het is een zegen om uit te gaan buiten
de legerplaats. Het is nodig om een zoutend zout te zijn. Alleen door inwinnende liefde kunnen wij
buiten de legerplaats gaan. Van nature willen wij dat niet. Maar de liefde van Hem die uitging buiten de legerplaats wint er voor in, zoals bij een Simon van Cyrene. Het is een grote vreugde achter
die Kruisdrager aan te gaan, Die de schuld voor de Zijnen volkomen heeft betaald. De zalving van
die Middelaar maakt oprecht bewogen zoals bij die ene moordenaar aan het kruis die tot de andere
zei: “Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want
wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks
gedaan”. Dat is buigen voor Gods recht en daarmee gaat bewogenheid gepaard. Dat is het zout
van de SGP. Dan wordt het een vreugde om smaadheid te dragen in verbondenheid aan en eeuwige
liefde tot Hem Die bewaart en regeert tot in eeuwigheid. De Heere geve ons allen zo een lofoffer te
mogen brengen. Dan is er verwachting.
Vervolgens wordt op verzoek van ds. Van Dieren gezongen Psalm 25 vers 7, waarna hij de vergadering sluit met dankgebed. Daarna worden de Kamerleden staande toegezonden Psalm 134 vers 3.
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Financieel jaarverslag
Verslag van de penningmeester
(toelichting op de samengevoegde rekening van baten en lasten over het jaar 2010; bedragen
afgerond op 1.000 euro’s)
Algemeen
Het afgelopen jaar stond, toch nog vrij onverwacht, voor een belangrijk deel in het teken van de
Tweede Kamerverkiezingen. We zijn dankbaar voor het vele werk dat door de medewerkers van het
SGP-bureau hiervoor is verzet, samen met vele vrijwilligers die altijd weer bereid zijn zich belangeloos voor de SGP in te zetten. We kunnen dit als partij niet voldoende waarderen!
Naast de hectiek die verkiezingen met zich meebrengt, is er veel energie gestoken in het uitwerken
van het beleidsprogramma. Het door de diverse geledingen binnen de partij gedragen beleidsplan
blijkt een goede basis. We hopen dat de betrokkenen kracht en wijsheid mogen ontvangen om het
komende jaar de plannen verder uit te werken.
De verdere professionalisering van de organisatie die gestart is in 2008, heeft ook in 2010 een
vervolg gekregen. Zo is het traject rond de kantoorautomatisering tot tevredenheid afgerond.
Daarnaast is er, conform het beleidsplan, een adviseur in dienst getreden die de kiesverenigingen
op alle mogelijke manieren kan ondersteunen. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar.
De leden hebben ook de SGP het afgelopen jaar weer ruim bedeeld; aan giften en overbetalingen
ontving de partij in het afgelopen jaar maar liefst bijna € 291.000,-. Voor uw grote offervaardigheid
voor onze partij zeggen wij u allen zeer hartelijk dank.
Daarnaast ontving de partij een legaat van € 44.463,-.
Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal posten van de jaarrekening over 2010.
BATEN
De totale baten bedroegen over het jaar 2010 ruim € 1.600.000,-. Dat is ten opzichte van de begroting ruim € 274.000,- meer dan voorzien. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Subsidie
De totaal ontvangen subsidie in 2010 is per saldo ruim € 34.000,- meer dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de definitieve beschikking over het boekjaar 2009. Bij de uiteindelijke
afrekening is gebleken dat er alsnog een bedrag van bijna € 30.000,- aan subsidie over 2009 is
uitgekeerd.
Giften en legaten
Deze post is ruim € 245.000,- meer dan begroot. Naast een ontvangen legaat van ruim € 44.000,is er een kleine € 140.000,- aan giften binnen gekomen vanwege de Tweede Kamerverkiezingen.
Ook de giften die niet voor een specifiek doel bestemd waren, bedroegen € 65.000,- meer dan
begroot.
Rente
Als gevolg van de lage rentetarieven zijn de rentebaten ruim € 20.000,- lager dan begroot.
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Overige opbrengsten
De opbrengsten zijn ruim € 20.000,- hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak: in 2010 is een
niet begrote projectsubsidie ontvangen van € 13.000,- ten behoeve van vorming en scholing van
raadsleden.
LASTEN
De totale lasten bedroegen over het jaar 2010 € 1.586.000,-. Dat is zo’n € 244.000,- meer dan
begroot. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Personeelskosten
De personeelskosten vielen fors lager uit dan begroot, namelijk ruim € 70.000,-.
Er zijn enkele oorzaken die het grootste gedeelte van het verschil verklaren. De conform het opgestelde beleidsplan voor geheel 2010 begrote vacature werd pas in de loop van het jaar ingevuld.
Hierdoor was de post salariskosten lager dan begroot.
Daarnaast kon een bedrag van € 61.000, ten laste van het verkiezingsfonds geboekt worden, en
kwam zo dus in mindering op de post personeelskosten.
Public Relations
Als gevolg van de gehouden Tweede Kamerverkiezingen is deze kostenpost fors hoger dan
begroot, namelijk een kleine € 290.000,-.
Resultaat 2010
Het boekjaar 2010 is per saldo afgesloten met een positief resultaat van ruim € 23.000,-. Dit in
tegenstelling tot een vooraf begroot negatief resultaat van ruim € 7.000,-.
Het positieve resultaat is het saldo van € 274.000,- aan hogere inkomsten en € 244.000,- aan
hogere uitgaven.
Resultaatbestemming
De resultaatbestemming over 2010 is als volgt:
› Bestemmingsreserve verkiezingen
Conform de vastgestelde beleidslijn is in 2010 uit de bestemmingsreserve verkiezingen ten gunste
van het resultaat een bedrag van € 330.000,- vrijgevallen ter dekking van de campagnekosten. Het
saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2010 € 294.000,-.
› Bestemmingsreserve huisvesting
Uit het resultaat 2010 is een bedrag van € 353.000,- ten gunste van de bestemmingsreserve huisvesting geboekt. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt om na afloop van het huidige huurcontract een pand aan te kopen. Deze reserve, die in het verleden gevormd is vanuit de boekwinst die
is behaald op de verkoop van het Kerstenhuis, kan daarvoor gebruikt worden. Na verwerking van
deze mutatie bedraagt het saldo ultimo 2010 € 890.000,-.
› Algemene reserve
Per balansdatum bedraagt het saldo van de algemene reserve een bedrag van € 2.168.000,-- .

Sliedrecht, januari 2011
J.P. Tanis
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Balans per 31 december 2010
(bedragen in
euro’s)
BALANS
PER
31 DECEMBER 2010
(bedragen in euro's)

31-12-2010

31-12-2009

ACTIVA
Materiële vaste activa
Kantoorinrichting/apparatuur

94.227

113.887

704.795
3.411.246

556.367
3.268.079

Vorderingen
Rekening-courant
Guido de Brès-Stichting, WI-SGP
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
SGP-jongeren
Stichting Fractiebijstand SGP
Rente
Subsidies
Overige vorderingen

9.099
32.074
8.434
18.151
67.259
71.027
101.079

29.310
15.834
21.614
62.440
87.699
50.521

Liquide middelen

144.220

173.840

4.661.611

4.379.591

890.432
294.511
45.000
2.168.740

536.898
625.000
45.000
2.168.740

Voorzieningen
Verkiezingsfonds
Dekking tekorten gelieerde stichtingen / vereniging

977.008
146.094

756.008
115.614

Kortlopende schulden
Rekening-courant
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
Partij-orgaan
Overige schulden

39.030
100.796

6.352
40.778
85.200

4.661.611

4.379.591

Financiële vaste activa
Effecten
Spaargelden

PASSIVA
Vermogen
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve verkiezingen
Bestemmingsreserve ICT
Algemene reserve
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Rekening vanVAN
baten
en lasten
het jaar
2010HET JAAR 2010
REKENING
BATEN
EN over
LASTEN
OVER
(bedragen in in
euro’s)
(bedragen
euro's)

2010
uitkomst

begroting

2009
uitkomst

BATEN
Partijbijdragen
Partij-orgaan
Subsidie
Rente
Giften
Overige

407.815
482.622
310.063
266.299
88.827
53.079

405.000
448.000
64.000
274.500
110.200
32.500

362.336
486.500
84.050
294.079
142.337
29.947

1.608.704

1.334.200

1.399.249

273.647
13.875
30.958
100.889
595.807
183.547
207.369
14.422
165.146

342.615
16.880
31.800
93.750
306.000
186.980
185.200
15.050
163.600

274.104
4.615
30.654
48.777
314.684
186.580
217.282
10.464
163.215

1.585.659

1.341.875

1.250.374

LASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Vergaderkosten
Public Relations
Kantoorkosten
Algemene kosten
Rentelasten
Bijdrage aan geledingen

Resultaat

23.045

7.675-

148.875

353.534
330.4890

7.675-

100.000
75.00030.000153.875

23.045

7.675-

148.875

Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve verkiezingen
Bestemmingsreserve ICT
Algemene reserve
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Accountantsverklaring
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