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ledenvergadering 

Kameraden, als vaste 
prik op de ledenverga-
dering is de jaarlijkse 
bestuursverkiezing. 
Hier worden we in 
staat gesteld om op 
democratische wijze 
ons bestuur te kiezen. 

Als toelichting daarop 
is het volgende van 
groot belang: 

Onze partij is niet zo-
maar een politieke 
partij waar je eens in 
de zoveel tijd op kan 
stemmen. De gehele 
partij, dus ook de af-
delingen, bewijst week 
in week uit dat mis-
standen het best bij de 
bron aangepakt kun-
nen worden. Dus niet 
alleen in de gemeen-
teraad, maar vooral in 
de wijken. Deze werk-
wijze heeft zijn voor-
delen. Omdat de partij 
goed zichtbaar is ver-
tellen mensen sneller 
wat er aan de hand is, 
waardoor de proble-
men gemakkelijker 
"politiek te maken" zijn. 

 

Kort gezegd: de fractie 
wordt gevoed door de 
samenleving. Acties 
worden ook mét de 
mensen gevoerd, niet 
namens of voor hen. 
Dit alles moet gecoör-
dineerd worden. Sig-
nalen moeten worden 
opgepikt en vertaald 
naar zowel politiek als 
samenleving. Voor dit 
laatste is een bestuur 
nodig. Zonder een vol-
waardig bestuur kan 
deze vertaalslag niet 
gemaakt worden. En 
dan hebben we een 
probleem. En niet ge-
woon een probleem, 
maar een groot pro-
bleem. En dat beperkt 
zich niet tot het functi-
oneren van de afde-
ling, het zou zelfs het 
voortbestaan ervan op 
losse schroeven kun-
nen zetten!!!! Vanuit 
de landelijke partij 
worden (terecht) eisen 
gesteld aan afdelingen 
(en hun besturen). Als 
aan deze eisen niet 
wordt voldaan zijn er 
allerlei scenario's 
mogelijk, maar geen 
enkele is aangenaam. 

Wegens omstandighe- 

den heeft Esther 
Franssen aan het begin 
van het afgelopen jaar 
haar bestuurslid-
maatschap opgezegd, 
en Ben Wiegers heeft 
aangegeven op de le-
denvergadering af te 
treden. 

Hierdoor hebben wij U 
nu harder nodig dan 
ooit! Er zijn absoluut 
nieuwe bestuursleden 
nodig om dit op te 
vangen, anders loopt 
het fout. 
Neem dus kontakt op 
met Ben Wiegers (030-
6920422 óf ben-
wiegers@tomaatnet. nl) 
of Jan Voogdt (030-
6916968 ója-
voogdt@tomaatnet.nl) 
voor meer informatie en 
aanmeldingen. 

Het zou toch te gek 
voor woorden zijn als 
we in een afdeling als 
de onze niet voldoende 
bestuursleden kunnen 
vinden?!?!  

Kerngroep 
Driebergen/Doorn 

De afdeling Zeist is het 
laatste jaar zeer stevig 
gegroeid. Dat maakt het 

mogelijk om nieuwe 
afdelingen te vormen 
Zowel de kerngroep 
Driebergen/Doorn als 
de kerngroep Veenen-
daal/Rhenen hebben 
zich aanzienlijk kun-
nen versterken. Dat 
maakt het mogelijk de 
slagkracht van de SP 
in onze regio verder te 
versterken. Op de 
laatste ledenvergade-
ring van de kerngroep 
Driebergen/Doorn 
spraken de leden zich 
uit voor de oprichting 
van een afdeling Heu-
velrug waarin de 
volgende dorpen zijn 
opgenomen:Doorn, 
Driebergen, Leersum, 
Amerongen, Lang-
broek, Elst, Maarn 
Wijk bij Duurstede en-
Cothen. 
Volgens onze statuten 
moeten we het bestuur 
van de afdeling Zeist 
verzoeken ons op de 
partijraad voor te 
dragen als afdeling in 
oprichting. Formeel 
blijven we dan nog 
enige tijd onderdeel 
van de afdeling Zeist 
en als de afdeling 
Heuvelrug i.o. bewijst 
een levensvatbare, 
strijdbare afdeling te 
zijn dan volgt na enige 
tijd erkenning als 
zelfstandige afdeling. 
Vervolg op blad 2 ko-
lom 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Herben nu over de kling gejaagd of 
over de Mat??? 
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Wij willen daarom 
op 28 augustus a.s. 
opnieuw bij elkaar 
komen .We zullen 
dan een voorlopig 
bestuur vormen en 
bespreken wat we 
als afdeling 
Heuvelrug in de 
verschillende 
plaatsen gaan 
doen. Alle leden in 
de genoemde plaat-
sen krijgen 
hiervoor nog een 
persoonlijke 
Uitnodiging met 
juiste plaats, tijd en 
agenda. We gaan 
voor wat op-
schudding zorgen 
in de tot nu toe wat 
gezapige dorpen 
op onze Heuvelrug. 

DENK MEE 
DOE MEE !  

Wij rekenen op 
jullie komst! 

Kerngroep 
Driebergen/Doorn 
Gerard Dufoumy 

0343-512488 

 

HULPDIENST 

ZEIST 

Oe hulpdienst is een 
vraagbaak voor 
mensen die problemen 
hebben met 
uitkeringen, regelingen 
en procedures. Ook 
kunnen er mensen 
terecht, die conflicten 
hebben met hun werk-
gever of hun huisbaas. 

De hulpdienst is bereik-
baar op 

Dinsdagavond: Tel: 
030 - 6955384 

Op de 
hoogte 
blijven? 

De beste manier om 
op de hoogte te 
blijven over wat er 
zoal gaande is 
binnen de SP af-
deling Zeist is,,,,,? 
Gewoon je e -mail 
adres doorgeven. 
Dan wordt je 
standaard 
meegenomen in alle 
maitjes die gaan 
over acties en noem 
maar op. 
Mail naar 
zeist@sp.nl en je 
wordt in de lijst 
opgenomen! 
Daarnaast kan je re-
gelmatig een kijkje 
nemen op onze 
eigen 
afdelingswebsite. 
http://zeist.sp.nl 

Festival 

 

 

Jazeker het festival To 
maat 2002 komt er 
weer aan, een altijd 
gezellig samenzijn met 
partijgenoten om te 
genieten van cultuur. 
Heb je je al opgegeven 
voor Festival Tomaat? 
Vergeten? Kaart kwijt? 
Kaarten zijn ook te 
bestellen via 010-
2435555 of stuur een 
e-mail naar festivalto-
maat@sp.nl 
Om te kijken wat er 
allemaal staat te 
gebeuren, kijk in de 
Tribune van juli of surf 
even naar 
www.festivaltomaat.nl 

Ja de kop van dit arti-
kel oogt wat schools, 
maar het is niet zo be-
doeld! Zoals al eerder 
in deze Tribune ver-
meld, is onze partij 
niet zomaar een poli-
tieke partij. Daarom 
doen we aan scholing 
voor onze leden. En 
dat is heus niet een 
saaie bedoening, nee 
het is de bedoeling 
dat we lekker aan het 
discussiëren gaan!!!! 
In de loop van augus-
tus beslist het 
partijbestuur over de 
inhoud van een 
nieuwe cyclus 
politieke basisvor-
ming. Zodra meer be-
kend is zullen alle le-
den via dit inlegvel of 
op andere wijze nader 
worden geïnformeerd 
over tijd en plaats. 

Economie 
Anders 

Deelnemers aan de 
vorige scholing Eco-
nomie Anders waren 
enthousiast.Het scho-
lingscentrum van onze 
partij heeft besloten 
ook dit jaar weer een 
cursus te organiseren. 
Thema's als liberalise-
ring energie uitver-
koop openbaar ver-
voer, ecologie versus 
economie etc. zullen 
worden belicht door 
medewerkers van ons 
wetenschappelijk bu-
reau en leden van on-
ze Kamerfractie. De 
cursus zal worden 
gegeven op drie avon-
den op verschillende 
plaatsen in het land 
Wie belangstel- 

ling heeft kan zich 
nu 
al melden bij Ad  
Schiedon 
tel.0343-413871 
of fax 0343-413871 - 
email ajschied@ 
wish. 
net 
Data en locaties 
zullen 
zo spoedig mogelijk 
worden 
gepubliceerd. 

NUTTIGE ADRESSEN 
Jan Vooadt Raadslid 
Zeist 
De Wetlaan 21 3707 XA 
Zeist Na 18:00 tel. 030-

6916968 

Kerngroep 
Veenendaal 
Gert Worst 
Tel. 06-20401836 

Op  vrijdagmiddag 29 
november en zaterdag 14 
december bent u van 
13.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom bij de SP-
fractie in de Tweede 
Kamer. Op het 
programma staan een 
rondleiding door het 
Kamergebouw en over het 
Binnenhof, een film over 
het SP werk in en buiten 
de Kamer en een 
toelichting op het 
Kamerwerk door een 
kamerlid. Voor broodjes 
en koffie wordt gezorgd. 
Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk. Dat kan via 
www.sp.nl  en telefonisch 
bij Door Oremus (070-
3183820). Het aantal 
deelnemers is uiteraard 
beperkt.  
 

SCHOLING 


