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Partijgenoten 
 

Z aterdag 24 mei was 
er in Amersfoort het 
12e Congres van on-

ze partij. 
Daar hebben we met onge-
veer achthonderd congres-
gangers een nieuw partijbe-
stuur gekozen en ook het 
congresstuk “ Nieuwe Kan-
sen Grijpen “ met overgrote 
meerderheid vastgesteld. In 
dat stuk hebben we vastge-
steld waar we staan, en hoe 
we nu verder moeten. 
En daarbij komt het accent 
op de afdelingen te liggen. 
En de afdelingen dat zijn  
wij ! Ja, u en ik, zeg maar de 
basis van onze partij.En die 
basis willen we versterken!  
En ik denk dat ons ook wel 
gaat lukken! Het bruist van 
de bereidheid om actie voe-
ren in onze partij en het 
nieuwe kabinet Balkenende 
vraagt daar ook om!! 
Als afdelingsvoorzitter word 
ik van uit het hoofdkantoor 
per E-mail op de hoogte ge-
houden over wat er gaande 
is en wat te gebeuren staat in 
het land , regio en soms om 
de hoek. 
De mensen binnen de afde-
ling die gebruik maken van 
het internet, krijgen van mij 
dat soort berichten doorge-
stuurd. ( De anderen worden 
gebeld ) Maar…………..
daar ligt nu een klein pro -
bleempje. Als je gaat verhui-
zen, is het gebruikelijk dat je 
een adreswijziging stuurt 
naar de mensen waar je con-
tact mee hebt. Beste partij-
genoten, als je hebt aangege-
ven dat je via E-mail te be-
reiken wilt zijn, en je mocht 
van e-mail adres veranderen, 
laat ons dat dan weten!!! 
Het is voor mij en de andere 
bestuursleden hoogst verve-

lend als je e-mails verstuurd, 
en je ze vervolgens weer 
terug krijgt, omdat het adres 
onbestelbaar blijkt te zijn of 
zelfs niet meer bestaat.! Ik 
reken op jullie medewer-
king !    
                                                         
Jan Voogdt 
(javoogdt@tomaatnet.nl) 
 

D e democratie bin-
nen de SP is op 24 
mei weer groot ge-

stalte gegeven. In de Flint in 
Amersfoort werd het twaalf-
de congres van de SP gehou-
den, daarbij was ook een 
afvaardiging van de afdeling 
Zeist aanwezig. 
 
Hoe kunnen we ons verder 
opwerpen als de actieve par-
tij die staat voor een sociale 
wereld waarin gelijkwaar-
digheid en menselijke waar-
digheid prioriteit zijn? En 
hoe kunnen al onze leden dit 
samen waar maken? Naar 
een nog actievere partij on-
der de noemer "Nieuwe kan-
sen grijpen". 
 
Voor de afdeling Zeist zijn 8 
mensen afgevaardigd, name-
lijk per 50 leden een afge-
vaardigde met stemrecht tij-
dens het congres. Dus een 
vertegenwoordiging van al 
onze leden, en dus een grote 
verantwoordelijkheid. Van 
de kerngroep Veenendaal 
zowel Gert als Rinie, de af-
deling Heuvelrug in oprich-
ting werd vertegenwoordigd 
door Sjoerd. Zeist werd ver-
tegenwoordigd door twee 
oudgedienden, Jan en onder-
getekende, en drie enthousi-
aste nieuwelingen, Jurien, 
Jeroen en Dineke. 

De voorbereiding van het 
congresstuk "Nieuwe kansen 
grijpen" liep al vanaf het 
najaar, maar werd onderbro-
ken door een verkiezings-
congres en de verkiezingen 
in januari. De afdeling Zeist 
heeft zowel op het eerste 
concept als de latere versie 
ook haar commentaar gele -
verd en daarover is uiteinde-
lijk tijdens het congres door 
alle leden van de SP ge-

stemd. 
 
Verder werd, naast de 21 
regiobestuurders, over de 
rest van de kandidaten van 
het partijbestuur gestemd. 
Een heel goede voorberei-
ding door de congrescom-
missie, ook wat betreft de 
kandidatenlijsten, leverden 
toch nog voldoende discus-
sie op. Jola, lid van het Zeis-
ter bestuur, was ook een van 
die kandidaten, en wel voor 
de taak als scholingscoördi-
nator. Met 80 stemmen is zij 
helaas niet verkozen. Zeer 
motiverend was ook de 
stemming voor de algemene 
bestuursleden. In de voor-
dracht van de congrescom-
missie was Herman Beekers 
(de internet-goeroe van de 
SP) niet opgenomen. De le -
den van de SP echter stellen 
in hem een groot vertrou-
wen. Dat bleek onder meer 
aan het aantal stemmen en 
vooral aan het overweldi-
gende applaus dat opging in 
de zaal toen zijn verkiezing 
werkelijkheid was gewor-
den. Mogelijk een nog groter 
applaus dan het applaus dat 
Jan Marijnissen kreeg bij 
zijn herverkiezing als partij-
voorzitter. 
 
Ik ben blij en gelukkig om 
deze democratie mee te ma-

ken en mee te mogen doen. 
Het is een lange zit, maar dat 
heb je er zeker voor over. 
Wil jij daar ook eens getuige 
van zijn, kom dan naar het 
bestuur. 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
 

 
Nieuwe leden 

 
Beste Partijgenoten 
 

O nlangs (24 April) 
was er een introduc-
tieavond voor nieu-

we leden. Het schijnt dat 
veel leden de uitnodiging 
( die in de Tribune bijge-
voegd was ) te laat hebben 
ontvangen of te laat geo-
pend.  
Dat is natuurlijk jammer. 
We hebben daar als bestuur 
toch ook wel weer van ge-
leerd, wellicht moeten we er 
toch gewoon een postzegel 
op plakken en versturen. 
 
Maar daar heb je natuurlijk 
niks aan als je de introduc-
tieavond gemist hebt, en 
toch zoiets hebt van, nou, 
daar had ik wel bij willen 
zijn! 
 
Wekelijks komen er nog 
nieuwe leden bij, en voor die 
leden die het jammer vonden 
dat ze de avond van 24 april 
om wat voor reden dan ook 
gemist hebben, gaan we be-
gin september een nieuwe 
avond organiseren !  
 
Nieuwe leden krijgen van-
zelf een uitnodiging, diege-
nen die 24 april gemist heb-
ben laten die mij (Jan 
Voogdt 030-6916968 of Jola 
Brocaar 030-6922509) even 
bellen of mailen. 
javoogdt@tomaatnet.nl 
jolabrocaar@hetnet.nl 

Verhuizing? Ander e-mail adres? 

Het twaalfde SP congres 
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D e eerste introduc-
tie avond voor 
nieuwe leden van 

de SP afdeling Zeist is 
alweer een feit. Na de zo-
mer volgt een tweede 
kans.  
Want hoewel het een zeer 
interessante avond was, 
was de opkomst gering. 
Veel nieuwelingen heb-
ben de uitnodiging, die 
was bijgevoegd bij de tri-
bune, te laat gekregen.  
 
Daarom mijn verzoek aan 
alle tribune bezorgers 
toch vooral de tribune zo 
snel mogelijk rond te 
brengen als die uitkomt. 
En komt dat een keer niet 
uit, neem dan contact op 
met Ben Wiegers of met 
ondergetekende. 
 
Het bestuur heeft van de 
avond ook weer veel ge-
leerd. Hoe denken nieuwe 
leden over de SP. En 
vooral, wat een enthous i-
asme er bij hen leeft om 
de SP actief te houden en 
op te komen tegen on-
rechtvaardigheid.  
 
Met name de situatie in de 
Vogelwijk werd uitge-
breid besproken met dank 
aan Donald en Florence. 
Maar ook hoe het bestuur 
de nieuwelingen beter kan 
betrekken bij al het werk 
binnen de afdeling.  
 
En vooral is er weer eens 
op gewezen door deze 
frisse SP-ers, dat bijvoor-
beeld raadswerk wel een 
podium is voor de SP 
maar dat het belang van 
de SP toch nog steeds op 
straat ligt. En dat kan dus 
helemaal geen kwaad om 
die ingedutte ouwelingen 

weer eens duidelijk wak-
ker te schudden. 
 
Ik hoop jullie allemaal te 
zien op de ledenvergade-
ring die na de zomerva-
kantie ook gehouden zal 
worden, alle nieuwe leden 
op onze volgende intro-
ductie avond of bij een 
van de acties. 
 
Tot ziens, 
Pieter Wout Duquesnoy 

Agnes Kant spreekt 
over (ouderen)zorg: 
“we worden bela-
zerd…we maken 
ons op voor een 
heet najaar”. 
 

M et deze woor-
den,die typi-
sche strijdbare 

taal van Agnes, startte zij 
haar verhaal… 
De ziekenfondsen hebben 
eigenmachtig besloten de 
premies weer fors te laten 
stijgen. Dit roept om een 
spoeddebat die Agnes 
voor de volgende ochtend 
had aangevraagd (en dan 
toch naar het Veense af-
reizen, klasse). 
Na de actualiteit ging het 
over de ouderenzorg. De-
ze is bijzonder slecht ge-
organiseerd. Tijdens de 
“stage” van Agnes in een 
verpleeghuis is zij zich 
“rot” geschrokken: geen 
privacy voor de bewo-
ners, weinig persoonlijke 
aandacht en verzorging op 
vaak onmogelijke tijden 
in verband met de hoge 
werkdruk:douchen en 
aankleden om 6.00 ’s 
morgens zijn geen uitzon-

deringen!  
Van menselijke waardig-
heid voor mensen in hun 
laatste levensfase is nau-
welijks nog sprake. Socia-
le isolement en eenzaam-
heid word hierdoor verer-
gerd. 
En moet en kan ook beter: 
tijdens een werkbezoek 
naar Denemarken, afgelo-
pen zomer ontdekte Ag-
nes dat er daar geen ver-
pleeghuizen bestaan. De 
ouderen krijgen thuiszorg 
in hun eigen leef-en 
woonomgeving. De kwa-

liteit is veel beter en er is 
grote keuzevrijheid. 
Waarom is daar zoveel 
beter? Dit heeft met veel 
zaken te maken: inning 
premies via de belastin-
gen, daardoor minder bu-
reaucratie, grote democra-
tische invloed van patiën-
ten maar vooral een groter 
ontwikkeld beginsel van 
solidariteit. 
 
Tot slot benadrukte Agnes 
dat het regeerakkoord de-
sastreus is: er komt 1 mil-
jard bij maar 1 miljard 
word weer weggehaald bij 
de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel in de 
zorg. Bovendien gaan de 
ziekenfonds kosten explo-
sief stijgen wat vooral de 
zwakkeren in de maat-
schappij hard zal raken. 
Agnes roept Veenendaal 
op mee te doen in de 
strijd die het najaar heet 
zullen maken. 
 
Na de pauze was er een 
ledenvergadering waar de  
bestuurskandidaten zich 
voorstelden om verkozen 
te kunnen worden. 
Alle 6 kandidaten werden 
met meerderheid gekozen 

door de aanwezige SP-
leden, t.w. Abdennour El-
Ktibi, Alie Hissink, Gert 
Worst, Jan Breur, Nico 
van Ginkel en Rinie de 
Pater. 
Tenslotte kozen de leden 
voor een voorzitter. Hie r-
voor hadden Gert Worst 
en Rinie de Pater zich ge-
kandideerd. Na een gelij-
ke stand in de eerste stem-
ronde viel de beslissing 
met een stem verschil in 
de tweede ten gunste van 
Rinie de Pater. 
Alle kandidaten lieten 
blijken zeer gemotiveerd 
te zijn om er gezamenlijk 
tegenaan te gaan en om 
Veenendaal e.o. een afde-
ling te laten worden. Alle 
zes bestuursleden hebben 
een andere achtergrond en 
interesses wat in potentie 
tot grote slagkracht moet 
leiden in het komende he-
te najaar! 
 
Belangrijk adres: 
 
Voorz. Veenendaal e.o.: 
 
Rinie de Pater 
Veldmuislaan 96  
3903 CN Veenendaal  
Tel: 0318-519745 
        06-23394257 
r.pater@planet.nl 

Voor alle nieuwe én oude leden 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 

De hulpdienst is een vraag-
baak voor mensen die pro-
blemen hebben met uitkerin-
gen, regelingen en procedu-
res. Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten hebben 
met bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

Leden bijeenkomst SP Veenendaal  


