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Van de voorzitter 
Beste leden van SP Zutphen, 

19 maart 2014 zal de geschiedenis in gaan als een historische dag voor de SP afdeling 

Zutphen. Met 5 zetels zijn we de grootste winnaars van de verkiezingen. We zijn meer dan 

verdubbeld en we werden groter dan ooit te voren. Dat succes komt niet uit de lucht 

vallen. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vond plaats in 2014, maar de 

fundamenten voor de verkiezingszege werden gelegd in 2013. In dit jaarverslag en op de 

Algemene Ledenvergadering van 27 mei blikken we terug op dat jaar. 

Met trots bied ik u dit jaarverslag aan. 2013 stond in het teken van verandering en 

voorbereiding. Het was het jaar waarin er een kerngroep uit de grond werd gestampt, het 

jaar waarin voor het eerst een jaar durend lokaal scholingstraject werd opgezet ter 

voorbereiding op de nieuwe fractie(de zogenaamde ‘Groep van 10’), het jaar dat de ROOD 

groep opging in de afdeling en het was het jaar waarin het bestuur flink verjongde.  

Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan dit boekje. Engbert Gründemann voor 

het schrijven van het verslag over de fractie, Joost Kahmann voor het schrijven van het 

financieel jaarverslag, Ellis Müller voor het verslag over ROOD, Ellen Verhoog en Lilian 

Bruigom voor het verslag over de hulpdienst, Wim Musch en Fred van Vliet voor de markt 

en Bernie Nijweide voor het schrijven van het verslag over werkgroep Lochem. Ook een 

woord van dank aan de vele tientallen SP-leden die zich in het afgelopen jaar op één of 

andere wijze hebben ingezet voor de afdeling Zutphen. 

Maar we blikken niet alleen terug in dit boekje en op de Algemene Ledenvergadering. We 

kijken ook vooruit. In het jaarplan 2014 komen we met een tienpuntenplan om de afdeling 

op koers te houden, dat is zeker nodig nu veel van onze actiefste leden een groot deel van 

hun tijd gaan besteden aan het raadswerk. 

Ik hoop dat ik u allen kan begroeten op de Algemene 

Ledenvergadering van 27 mei 2014. 

Nils Müller 
Voorzitter 

 



4 
 

Jaarverslag bestuur 
Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was begin 

2013 als volgt: 

 Johan Oonk, voorzitter 

 Hans Kosters, organisatiesecretaris 

 Joost Kahmann, penningmeester 

 Lilian Steenvoort, fractievoorzitter 

 Ellis Müller, ROOD vertegenwoordiger 

 Ellen Verhoog, SP hulpdienstcoördinator 

 Bernie Nijweide, SP werkgroep Lochem coördinator 

 Gerrit van Wijhe, algemeen bestuurslid 

 Wim Musch, algemeen bestuurslid 

 Max Scherjon, webmaster 

 Johan Altena, algemeen bestuurslid 

 Engbert Gründemann, algemeen bestuurslid 

In de loop van het jaar is er een hoop veranderd. Op de Algemene 

Ledenvergadering van 9 april 2013 namen Max Scherjon en Wim Musch afscheid 

van het bestuur. Wim Musch, 18 jaar actief voor de SP, gaf op de ledenvergadering 

aan dat hij het tijd vindt om zijn bestuurspositie op te geven om plaats te maken 

voor een nieuwe generatie. Hij gaf aan vol vertrouwen te zijn dat zij die 

verantwoordelijke rol naar behoren zal vervullen. Max Scherjon sloot zich daar bij 

aan. Hij gaf aan de rol als ‘webmaster’ te blijven vervullen. Nils Müller en Nienke 

Visschers werden op die vergadering gekozen tot nieuwe bestuursleden. 

Na 20 jaar een zeer actieve rol te hebben gespeeld in de afdeling, waarvan de 

laatste 7 jaar als voorzitter, nam Johan Oonk op de Algemene Ledenvergadering 

van 26 november afscheid. Hij ontving van de afdeling de Zilveren Tomaat voor zijn 

jarenlange en doorslaggevende inzet voor de afdeling. Op diezelfde 

ledenvergadering werd Nils Müller gekozen tot de nieuwe afdelingsvoorzitter. Nils 

Op de ALV van 26 november nam 
afdelingsvoorzitter Johan Oonk afscheid en 
nam Nils Müller het stokje van hem over 
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Müller heeft in Zutphen een ROOD groep opgericht en zat twee jaar in het 

Landelijk Bestuur van ROOD.  Engbert Gründemann werd op dezelfde 

ledenvergadering gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

2014. 

Aan het eind van 2013 zag het bestuur er als volgt uit: 

 Nils Müller, voorzitter 

 Hans Kosters, organisatiesecretaris 

 Joost Kahmann, penningmeester 

 Engbert Gründemann, fractievertegenwoordiger/lijsttrekker 

 Ellis Müller, ROOD vertegenwoordiger 

 Ellen Verhoog, SP hulpdienstcoördinator 

 Bernie Nijweide, SP werkgroep Lochem coördinator 

 Gerrit van Wijhe, algemeen bestuurslid 

 Johan Altena, algemeen bestuurslid 

 Nienke Visschers, algemeen bestuurslid 

Scholing 

Ook in 2013 heeft de SP afdeling Zutphen de nodige aandacht besteed aan 

scholing. Zo werd de scholingscyclus ‘Heel de Mens’ (over het beginselprogramma 

van de SP) gegeven door Gerhard van Zon. Daarnaast besloot het bestuur tot de 

start van ‘de Groep van 10’. Ongeveer 10 veelbelovende leden is gevraagd deel te 

nemen aan dit één jaar lang durende scholingstraject. Elke maand kregen zij een 

scholing van een ervaren SP-er uit het land: Vincent Mulder (afdelingsvoorzitter SP 

Hengelo, scholingsmedewerker), Nico Heijmans (raadslid ’s-Hertogenbosch,  

fractievoorzitter SP Provinciale Staten Noord-Brabant),  Peter Kwint 

(communicatiemedewerker SP fractie Tweede Kamer), Tjitske Siderius 

(fractievoorzitter SP Zwolle, lid bestuur SP Zwolle), Patrick van Lunteren 

(fractievoorzitter SP Breda, fractiemedewerker milieu, ruimtelijke ordening, 

volkshuisvesting).  De deelnemers aan de Groep van 10 werden geschoold in 

ideologie, standpuntbepaling, omgang met de media, debat, het raadswerk en nog 

veel meer. 
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Verkiezingen 

De gemeenteraadsverkiezingen zouden pas plaatsvinden in maart 2014. Het 

bestuur maakte begin 2013 de inschatting dat voor een mooie 

verkiezingsoverwinning een lange aanloop nodig was. Daarom werd in april 

2013 al besloten tot het instellen van een campagneteam en een 

verkiezingsprogrammacommissie. Het campagneteam kreeg de opdracht om 

een succesvolle campagnestrategie uit te stippelen en leiding te geven aan de 

uitvoering daarvan. Het campagneteam bestond uit Nils Müller 

(campagneleider), Mathijs ten Broeke, Ellis Müller en Nienke Visschers. De 

verkiezingsprogrammacommissie kreeg de opdracht een gedegen 

verkiezingsprogramma te schrijven dat 

overeen kwam met het beginselprogramma 

van de SP, de Zutphense praktijk en de visie 

van deskundigen. De 

verkiezingsprogramma-commissie (VKP-

Commissie) bestond uit Nienke Visschers 

(voorzitter), Engbert Gründemann, Joost 

Kahmann, Ellis Müller, Nils Müller en 

Marianne Oonk. Het verkiezingsprogramma 

werd op 26 november 2013 aangenomen 

door de Algemene Ledenvergadering.  

Ter voorbereiding op de verkiezingen 
werden op 13 november 2013 alle 
mogelijke toekomstige raadsleden op 
de foto gezet 
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SP Kerngroep ondersteunt thuiszorgers 
in actie 

Jaarverslag Kerngroep 
Om meer actieve leden 

te krijgen, meer te 

kunnen buurten en meer 

acties op touw te 

kunnen zetten was een 

plek nodig waarop alle 

actieve leden bij elkaar 

konden komen om 

afspraken te maken over 

momenten waarop de 

buurt in gegaan kon 

worden, om 

actualiteiten te bespreken en acties te plannen. Daartoe is op 11 januari 2013 

succesvol ‘de kerngroep’ opgericht. De kerngroep vormt, zoals het woord het 

al zegt, de kern van de SP. In de kerngroep zitten alle actieve SP-leden: 

bestuursleden, raadsleden, ROOD –jongeren, folderaars en alle andere 

mensen die op één of andere manier actief betrokken zijn bij de SP. De 

kerngroep kwam in 2013 om de 8 weken bij elkaar (inmiddels is die 

frequentie wegens succes verhoogd naar om de 5 weken). Vanuit de 

kerngroep werden diverse acties op touw gezet. 

De SP heeft zich in 2013 hard gemaakt 

voor onder andere de thuiszorg, 

ondernemers, jongeren en 

buurtbewoners. Leden van de kerngroep 

hebben het Zutphense actiecomité ‘Zorg 

voor Elkaar’ opgericht. Samen met de 

vakbond en de mensen uit de thuiszorg 

kwamen zij in actie tegen het 

thuiszorgfiasco dat begin 2013 

Foto van de oprichtingsbijeenkomst van de kerngroep 
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plaatsvond door een verkeerde aanbesteding. Daarover heeft de SP een 

zwartboek gemaakt, dat kerngroepleden en folderaars door heel Zutphen 

verspreid hebben. Zo wist heel Zutphen wat er ècht is gebeurd in de 

thuiszorg en kon niemand in de mooie praatjes van de wethouder trappen 

(hij beweerde dat er niets mis was in de thuiszorg in Zutphen). Aan het einde 

van het jaar hield de SP Werkgroep Lochem een succesvolle thema-avond 

over de thuiszorg in Lochem. Ook heeft de SP geknokt voor ondernemers, 

door een enquête af te nemen bij de vele winkeliers in de Zutphense 

binnenstad en winkelcentra in de gemeente. Daaruit kwam naar voren dat 

ondernemers in Zutphen geen behoefte hebben aan koopzondagen. Verder 

hebben leden van de kerngroep gestreden voor een recreatiefunctie in het 

nieuwe zwembad, een speeltuin in de Van Houtenstraat en verbetering van 

de riolering in de Tjerk Hiddesstraat, en hebben zij de bewoners van de 

Bieshorstlaan en de Scheurkamp in Warnsveld geholpen in hun strijd tegen 

gedwongen verhuizingen 

omdat hun woningen 

gesloopt worden. 

 

  

Bewoners Van Houtenstraat in actie voor speeltuintje 
met steun SP Kerngroep 
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Jaarverslag fractie 
Het jaar 2013 is een tumultueus jaar geweest voor de fractie. Nadat de 

kandidatencommissie voor de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 aan fractievoorzitter Lilian Steenvoort 

voorstelde dat ze lager op de lijst kwam te staan, besloot ze haar 

lidmaatschap voor de SP op te zeggen en zelfstandig onder de naam “Lijst 

Lilian” haar raadstermijn tot het einde toe uit te zitten. Het verzoek om 

haar zetel aan de SP terug te geven negeerde zij. 

Hierdoor werd het aantal raadsleden van de SP gehalveerd van twee naar 

één, Herman Torgensen. Fienke van Veen, Nienke Visschers, Paul Hofman 

en Fred van Vliet bleven als fractieondersteuners  tot het eind van het jaar 

actief samen met de volgende drie forumleden Hans Kosters, Corrie van 

Hoogmoed en Engbert Gründemann.  

Herman Torgensen bleef als het enige SP raadslid over in de raad. Omdat 

Herman geplaagd wordt door serieuze gezondheidsproblemen heeft hij 

helaas enkele raadvergaderingen moeten missen. Intern werd de functie 

van fractievoorzitterschap vervuld door SP forumlid Engbert Gründemann, 

die ook alle presidiumvergaderingen namens de fractie bijwoonde.  

Omdat er binnen het gemeentehuis ook in 2013 op het geschikte moment 

geen fractiekamer beschikbaar was zijn al de SP fractievergaderingen bij  

een van de forumleden thuis gehouden. 

Net als in 2012, bleef het plan van het college om miljoenen te investeren 

in het Broederenkloosterproject, erg veel tijd vergen in 2013. Voorts heeft 

de fractie, met financiële steun uit Amersfoort, samen met de kerngroep 

een zwartboek samengesteld, waarin een bloemlezing werd 

gepresenteerd uit de klachten die de SP afdeling ontving over de 

thuiszorgproblematiek. Dit zwartboek is door heel Zutphen verspreid, en 

heeft veel aandacht getrokken. Leden van de fractie zijn naast hun 
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gewone fractiewerk ook actief betrokken geweest bij het organiseren van 

het protest tegen de bezuinigingen op de thuiszorg, en bij de ‘buurten in 

de buurt’-activiteiten in de stad. Tevens zijn op iedere SP marktdag leden 

van de fractie aanwezig geweest. 

  



11 
 

Jaarverslag ROOD 
De ROOD jongeren stroomden in 2013 door naar de afdeling. Diverse 

raadsleden en de afdelingsvoorzitter waren voorheen actief bij ROOD. ROOD 

houdt misschien (voor even) op te bestaan, maar de SP afdeling Zutphen is er 

zeker niet zwakker op geworden. De afdeling is verrijkt met een club jonge 

enthousiastelingen die vanuit ROOD zijn doorgestroomd naar de SP.  

 

In 2013 is ROOD vooral actief geweest bij het ondersteunen van de afdeling. 

In januari hebben een groot aantal van onze actieve ROOD leden zich ook 

aangesloten bij de net opgerichte kerngroep. In het hele jaar waas ROOD ook 

betrokken bij acties tegen het Broederenkloosterproject, de acties voor een 

betere thuiszorg en de landelijke demonstraties daarvoor. In de aanloop naar 

de verkiezingen is er in juli een start gemaakt aan het schrijven van het 

verkiezingsprogramma. Omdat ROOD en de SP de jongeren in Zutphen erg 

belangrijk vinden, heeft ROOD contactpersoon Ellis Müller ook meegeschreven. 

 

Er zijn in 2013 twee lokale 

acties gevoerd door ROOD, 

jong in de SP. 

Het gaat hier om de actie 

“Bouw leegstaande panden 

om tot goedkope 

kamerwoningen”, gevoerd in 

oktober/november. De 

jongeren van ROOD stonden 

met een tent, posters en 

flyers bij de ingang van het gemeentehuis om iedereen die daar langs kwam 

lopen te laten zien dat de woningnood onder jongeren enorm is toegenomen. 

'Moeten we dan in tenten gaan wonen?' aldus ROOD 
tijdens een actie tegen woningnood voor het 
gemeentehuis 
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Ze informeerden de mensen dat er in Zutphen genoeg leegstaande 

kantoorpanden zijn om op te knappen. De motie van de SP werd diezelfde 

avond besproken. De wethouder heeft toegezegd in juni 2014 met een plan te 

komen. 

 

Verderop in november volgde een 

andere actie van ROOD. Namelijk 

de strijd tegen het piepkastje, 

oftewel de Mosquito, boven de 

ingang van Albert Heijn aan de 

Polsbroek in Zutphen. 

Het kastje geeft een hoge 

pieptoon die alleen te horen is 

voor jongeren en kinderen onder 

de 25 jaar, bedoeld om hangjongeren weg te jagen. ROOD liep op een 

zaterdagmiddag een overvolle Albert Heijn in met dezelfde pieptoon op een 

draagbare CD speler, maar met een iets lagere frequentie zodat iedereen hem 

kon horen. Ook heeft ROOD contact opgenomen met de Albert Heijn op het 

Miroterrein in Zutphen om te vragen of ze de Mosquito weg wilden halen, maar 

de Albert Heijn gaf niet thuis. De SP fractie heeft vragen gesteld aan het college 

van B en W, daaruit blijkt dat de Mosquito niet gebruikt mag worden. Naar 

aanleiding van krantenberichten die hierover verschenen is de Mosquito 

uitgezet. 

  

ROOD in gesprek met supermarkt bezoekers over 
de Mosquito 
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Jaarverslag hulpdienst 
Het jaar 2013 is voor de hulpdienst een jaar van continuering. Er hebben 

zich nieuwe hulpdienstmedewerkers gemeld en slechts een lid heeft 

afscheid genomen. Omdat de hulpdienstcoördinator zich verkiesbaar stelde 

voor het raadslidmaatschap, is er gezocht naar een nieuwe coördinator. 

Deze is gevonden en vanaf 2014 zal Lilian Bruigom de hulpdienst 

coördineren en verder uitbouwen. Diverse mensen van de hulpdienst 

hebben scholing gevolgd. 

Er zijn behoorlijk wat vragen opgepikt. Sommige daarvan betreffen signalen 

die vele mensen in de samenleving aangaan. Zo is de wijze waarop 

toeslagen worden uitgekeerd en eventueel te weinig of te veel betaalde 

toeslag verrekend wordt een groot probleem. Mensen komen daardoor in 

de problemen en de belastingdienst blijkt een log orgaan waar moeilijk 

contact mee te krijgen is. Deze signalen zijn doorgegeven aan de 

belastingdienst en Het Plein.  

Ook zijn er vragen gesteld over de combinatie van werk en bijstand. Deze 

vragen zijn opgepakt, maar ook hier geldt dat regels vaak in de weg zitten 

van individuele oplossingen.  

Verder heeft een aantal mensen hun zorgen geuit over de huurverhogingen 

die het Woonbedrijf doorvoert na het leegkomen van een woning. Men 

trekt de huur op tot aan de maximaal toegestane huur voor een sociale 

huurwoning. Dat betekent dat er veel verschillen zijn in huur tussen 

woningen van dezelfde kwaliteit. Een ander effect is dat als je iets meer 

gaat verdienen je dit direct weer aan je huur kan uitgeven omdat de toeslag 

bij een hoger inkomen recht evenredig afneemt. Een ongewenste situatie. 

Tenslotte zijn oplossingen gevonden voor individuele hulpverleningsvragen, 

waarvan het resultaat is dat mensen weer hun leven hebben kunnen 

oppakken.  

De SP leden die in 2013 zich actief hebben ingezet voor de hulpdienst zijn: 
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Lilian Bruigom 

Lenne Giessen 

Engbert Gründemann 

Rinie Hindriks (Lochem) 

Joost Kahmann 

Jan van der Miessen 

Bernie Nijweide (Lochem) 

Ellen Verhoog 
 

De hulpdienst zal haar werkzaamheden op het gebied van de individuele 

hulpverlening in 2014 voortzetten en waar mogelijk actief inspelen op 

actuele kwesties. Er zijn contacten gelegd met Schuldhulpmaatje. Ook zijn 

ideeën ontwikkeld voor contacten met ander vrijwillige 

hulpverleningsinitiatieven. 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de hulpvragen uit 2013 
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Overzicht van de hulpvragen in 2013 

 

Aanvraag bijz. bijstand   6x 

Aanvraag Meedoen Regeling    3x 

Aanvraag WWB    2x 

Aanvraag huur en zorgtoeslag 

of wijzigingen     4x 

Aanvraag kwijtschelding 

gemeentelijke belasting   5x 

Aanvraag kwijtschelding Loco Census   2x 

Belastingaangifte    25x 

Aanvraag Digid    6x 

Andere belasting problemen    19x 

Ondersteuning herbeoordeling 

Soc. Dienst     8x 

Hulp bij problemen verantwoording 

PGB van WMO    1x 

Andere administratieve ondersteuning  36x 

Telefonisch advies     4x 

Telefonisch contact Soc. Dienst  13x 

Telefonisch contact Belastingdienst   16x 

Aanvraag WTCG    2x 

Hulp bij problemen UWV   2x 

Begeleiding Schulddienstverlening  6x 
Individuele gesprekken   3x 

Ondersteuning bij conflict met  

gemeente (zendamateur)    1x 

 

Totaal      164x 
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Jaarverslag markt 
Het is inmiddels traditie dat de SP elke laatste zaterdag van de maand actief 
aanwezig is op de markt in Zutphen: altijd, en dus niet alleen in 
verkiezingstijd. Daarmee oogsten we veel lof en waardering, en zijn we 
permanent aanspreekbaar. 
Ook in 2013 hebben we ons (rode) gezicht op de markt laten zien. Via 
diverse acties en enquêtes, of door er gewoon te staan en vragen te 
beantwoorden of de bekende “SP-snuisterijen” uit te delen – in het 
bijzonder een enorme hoeveelheid ballonnen is in 2013 van hand tot hand 
gegaan. De indruk is opnieuw dat dit algemeen wordt gewaardeerd – net 
als in voorgaande jaren. De zichtbaarheid bestond en bestaat ook uit het op 
bijzondere wijze aankleden van de marktkraam, soms ook het “aankleden” 
van de omgeving, en natuurlijk de bijzondere mensen die de marktkraam 
keer op keer bemensen. De markt wordt op iedere laatste zaterdag van de 
maand georganiseerd - van 9 tot 14 uur, een enkele keer wat langer of 
korter.  
 
Wat afgelopen jaar vooral steeds duidelijker werd, is dat meer mensen 
sympathie voelen voor de SP, onze handelswijzen, en wat je mag noemen 
het handelsmerk van de SP, ACTIE! 
 

In het laatste kwartaal 

heeft “marktmeester” 

Wim Musch vanwege 

persoonlijke 

omstandigheden de kraam 

overgedragen aan Fred van 

Vliet. Wim wenst hem een 

mooi marktjaar toe! 
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Jaarverslag Werkgroep Lochem 

Werkgroep Lochem begon het jaar met een schriftelijke enquête over de 
zorg en de op handen zijnde bezuinigingen daarop in Eefde. Bij deze actie 
(in de bittere kou) werden de leden van de werkgroep ondersteund door 
enkele Zutphense SP-leden. De uitslag van de enquête is op de website en 
in de krant gekomen. De werkgroep heeft actief deelgenomen aan acties 
tegen bezuinigingen in de thuiszorg. Vanuit Lochem ging een delegatie mee 
naar de demonstratie in Den Haag. Later heeft werkgroep Lochem ook de 
Sensire demonstratie in Borculo ondersteund. 
 
Afgelopen zomer ging de werkgroep op pad om een enquête af te nemen in 
de wijk Zuider Enk te Lochem. Uitgangspunt van deze enquête was de 
gemeentelijke ‘enquête’. Onze enquête was daar een reactie op. De vragen 
gingen vooral om de leefbaarheid in de buurt. 
Helaas liepen we achter de feiten aan met de afbraak van het sociaal 
cultureel centrum in die wijk. Frits en Rinie hebben de gemeente bezocht 
om te achterhalen waar de tot dan toe in de Garve gehuisveste 
voorzieningen waren gebleven. We hadden wel een gesprek, maar daaruit 
bleek dat alles al beslist was en dat er overal al druk besprekingen werden 
gevoerd voor oplossingen. 
 
Bernie en Gerrit bezoeken steevast de regio overleggen, de bijeenkomsten 
van de ROONA en de bestuursvergaderingen te Zutphen. 
Daarnaast volgen zij regelmatig scholingen en conferenties. 
In april hebben we van de gastvrijheid van de fam. Van Bommel afscheid 
moeten nemen vanwege hun verhuizing naar Enschede. Vanaf die tijd 
huren we een zaaltje in het Kulturhuus te Laren voor onze maandelijkse 
vergaderingen en nevenactiviteiten. Laren is het best bereikbaar vanuit 
iedere hoek van de gemeente Lochem. 
Daar hebben we ook scholing ‘Kennismaking met de SP’ gehad van Marloes 
Piepers.  
Naar aanleiding van alle bezuinigingen rondom de zorg heeft de werkgroep 
op 20 december 2013 een openbare thema avond over de zorg 
georganiseerd in het Kulturhus in Laren, met gastspreker Henk van Gerven 
en Wilma Heesen (wethouder PvdA) die zorg in haar portefeuille had. 
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Deze avond was druk bezocht door zowel lokale politici uit de gemeente 
Lochem als door thuiszorgmedewerkers en belangstellenden. 
De uitdaging voor 2014 is dat we meer kader en meer actieve SP-leden 
krijgen. 
 
Het plan voor 2014 is dan ook: 

 Leden werven 

 Verder buurten in Lochem 

 Acties voeren 

 Zoeken naar mogelijkheden om ons te laten zien 
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Financieel jaarverslag 
Financieel jaarverslag SP afdeling Zutphen 2013 
Winst- en verliesrekening over 2013 

Inkomsten over 2013 
Reguliere bijdrage landelijke partij  5.060,28 
Rente  117,08 
Donaties  50,00 
Verkoop  0,00 
Overig  2.160,00 
Totaal  7.387,36 
 

Uitgaven over 2013 
Acties  1.560,14 
ROOD  153,90 
Verkiezingen '14 30,00 
Hulpdienst 192,45 
Fractie 64,95 
Organisatie- en kantoorkosten 926,68 
 Porto 0,00 
 Vergaderruimte en consumpties 3.160,00 
Reiskosten 965,30 
Scholingskosten 123,00 
Totaal 7.176,42 
 

Winst en verlies over 2013 
Inkomsten 7.387,36 
Uitgaven   - 7.176,42                      
Saldo over 2013 210,94 
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Balans op 31-12-2013 

Activa  Passiva 
Rabo rekeningcourant 228,52  Algemene reserve 4.916,82 
Rabo renterekening 4.600,00    
Kas 69,26    
Vordering 19,04    

   
Totaal activa 4.916,82  Totaal passiva 4.916,82 

 

 
 

 
 

45% 

22% 

14% 

13% 

3% 

2% 

1% 

Uitgaven 

Vergaderruimte 
& consumpties 

Acties 

Reiskosten 

Organisatie & 
kantoorkosten 

68% 

29% 

2% 1% 

Inkomsten 
Reguliere 
bijdrage 
landelijke partij 

Overig 

Rente 



21 
 

 
 
 

Toelichting bij het financieel jaarverslag 
 

 De afdeling heeft in 2013 iets hogere uitgaven dan inkomsten gehad.  

 De inkomsten zijn door de jaren heen stabiel.  
De post 'Overig' betreft de afdracht van onze lokale 
vertegenwoordigers. 

 De uitgaven zijn eveneens stabiel. 
Vooral de huur en het gebruik van zaalruimte is een forse kostenpost. 
Er zijn in 2013 minder acties van ROOD geweest, niet minder acties van 
onze afdeling.  De eerste uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 betreffen de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma. 

 De vordering betreft het verantwoorden of terugbetalen van een 
voorschot. 

 
De gemeenteraadsfractie beheert haar eigen gelden. Zij legt 
verantwoording af aan gemeente Zutphen. Deze post is daarom niet terug 
te vinden in dit jaarverslag. 
 
De financiële stukken zijn tijdens de algemene ledenvergadering ter inzage 
aanwezig. 
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Jaarplan 2014 KOERS HOUDEN 
Na een jaar van verjonging en verandering en na een overweldigende 

verkiezingszege in 2014, is het nu de taak aan de afdeling om koers te 

houden. Veel van de meest actieve leden zijn raadslid geworden en besteden 

een belangrijk deel van hun tijd aan het raadswerk. Dat betekent dat er 

nieuwe aanwas nodig is om de afdeling op koers te houden. Dat gaan we 

doen door middel van het onderstaande tienpuntenplan:  
1. De SP afdeling blijft activistisch. We blijven de buurt ingaan, we 

blijven op de markt staan en we organiseren het verzet daar waar 

dat nodig is; 

2. Onze 5 nieuwe raadsleden brengen het geluid van de straat naar de 

raad en pakken falende politiek aan;  

3. We gaan door met de vernieuwing van het afdelingsbestuur; 

4. Uitbreiding van de activiteiten van de kerngroep en het aantal 

deelnemers daarin; 

5. In Werkgroep Lochem wordt een scholingstraject opgestart om de 

werkgroep voor te bereiden op het echte afdelingswerk; 

6. Het ledenaantal groeit door tot op het niveau van 2007: 350 leden 

(eind 2013: 328 leden); 

7. Omdat Ellen Verhoog de gemeenteraad in gaat, zal Lilian Bruigom 

haar taak als hulpdienstcoördinator overnemen;   

8. Op de markt zijn we maandelijks aanwezig en zo vaak als mogelijk 

zichtbaar met een ludieke prikactie over een actueel onderwerp. 

9. We blijven werken aan de verbetering van onze website en de inzet 

van sociale media.  

10. De mogelijkheid van het opstarten van een ‘Groep van 10 II’ wordt 

onderzocht en als dat mogelijk is uitgevoerd. 
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ALGEMENE GEGEVENS 
De onderstaande algemene gegevens zijn de meest actuele gegevens bij het 
schrijven van dit boekje. Na de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2014 zullen 
de gegevens door waarschijnlijke bestuurswisselingen echter niet meer actueel 

zijn. 
 
Socialistische Partij afdeling Zutphen 
Algemeen telefoonnummer: 06 44 939 487 
 

BESTUUR 
Voorzitter 
Nils Müller 
T: 06 44 939 487 
E: zutphen@sp.nl  
@nilsmuller 
 
Organisatiesecretaris 
Hans Kosters 
T: 0575-524707 
E: secretariaatzutphen@sp.nl  
 
Penningmeester 
Joost Kahmann 
T: 0575-470582 
E: joost.kahmann@gmail.com  
 
Algemene bestuursleden 
Ellis Müller, ROOD vertegenwoordiger 
Ellen Verhoog, SP hulpdienstcoördinator 
Bernie Nijweide, SP werkgroep Lochem coördinator 
Gerrit van Wijhe, Algemeen Bestuurslid 
Johan Altena, Algemeen Bestuurslid 

  

mailto:zutphen@sp.nl
mailto:secretariaatzutphen@sp.nl
mailto:joost.kahmann@gmail.com
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FRACTIE 
Fractievoorzitter 
Engbert Gründemann 
T: 0575-470582 
E: engbert@tomaatnet.nl  
 
Raadslid 
Ellen Verhoog 
T: 06 17 416 289 
E: e.verhoog@upcmail.nl  
 
Raadslid 
Fred van Vliet 
T: 06 57 905 683 
E: fvanvliet.fvv@gmail.com  
 
Raadslid 
Ellis Müller 
T: 06 49 31 32 66 
E: ellismuller88@gmail.com  
@ellism88 
 
Raadslid 
Mathijs ten Broeke 
T: 06 42 287 733 
E: mathijstenbroeke@live.nl 
@MathystenBroeke 
 

KERNGROEP 
Algemeen mailadres: kerngroepSPZutphen@gmail.com  
 
Kerngroepcoördinator 
Nils Müller 
T: 06 44 939 487 

  

mailto:engbert@tomaatnet.nl
mailto:e.verhoog@upcmail.nl
mailto:fvanvliet.fvv@gmail.com
mailto:ellismuller88@gmail.com
mailto:mathijstenbroeke@live.nl
mailto:kerngroepSPZutphen@gmail.com
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HULPDIENST 
Algemeen telefoonnummer hulpdienst: 06 17 416 289 
 
Hulpdienstcoördinator 
Lilian Bruigom 
T: 06 45 494 560 
E: lilianbruigom@gmail.com  

 
WERKGROEP LOCHEM 
Werkgroepcoördinator 
Bernie Nijweide 
T: 06 36 162 303 
E: bernieN@hotmail.nl  

 
WEBBEHEER 
Webmaster 

Max Scherjon 
T: 06 34 381 108 
E: webmasterzutphen@sp.nl  
 
Ondersteuning website 
Mathijs ten Broeke 
T: 06 42 287 733 
E: mathijstenbroeke@live.nl 
@MathystenBroeke 

  

mailto:lilianbruigom@gmail.com
mailto:bernieN@hotmail.nl
mailto:webmasterzutphen@sp.nl
mailto:mathijstenbroeke@live.nl
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