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Inleiding 
 

Beste leden van SP Zutphen en Voorst, 

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar. We namen ons voor onze mouwen op te 

stropen: we wilden de maatschappelijke tegenmacht verder opbouwen, ons 

gedachtegoed verspreiden onder leden én sympathisanten en onze club verder 

uitbouwen in Zutphen en daarbuiten.  

De coronacrisis maakte het moeilijk al die plan goed uit te voeren, en toch is het 

ons grotendeels gelukt. Dat kon alleen maar dankzij de inzet van al die tientallen 

actieve SP’ers. 

In het jaar 2021 kunnen we hopelijk onze opmars hervatten, om zo te knokken 

voor een wereld waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit 

daadwerkelijk gestalte krijgen. Dat zal nodig zijn, zeker met de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het zicht.  

In dit document doen we verslag van de activiteiten van de SP in Zutphen in het 

jaar 2020 en stellen we onze plannen voor het jaar 2021 vast. Het bestuur bedankt 

iedereen die er voor heeft gezorgd dat er weer zoveel op viel te schrijven in het 

jaarverslag, en in het bijzonder Lenne Giesen en Richard Kuiper, die een deel van 

het verslag voor hun rekening hebben genomen. 

Ik vraag u het goed te lezen, zodat we er op de ledenvergadering van 2 februari 

2021 het gesprek met elkaar over aan kunnen gaan en het kunnen vaststellen. Die 

ledenvergadering zal digitaal plaats moeten voorstellen, wat het virus is er nog 

altijd.  

Ga op 2 februari om 20:00 uur naar zutphen.sp.nl/ledenvergadering om deel te 

nemen aan de bijeenkomst. Ik hoop u daar te zien. 

Met strijdbare groet, 

 

Nils Müller 

Afdelingsvoorzitter SP Zutphen 

  



Jaarverslag 2020 
 

In het begin van het jaar 2020 besloten we onze ‘mouwen op te stropen’. We wisten 
nog niet half waarvoor. De Coronacrisis domineerde alles en maakte het moeilijk om 
onze plannen uit te voeren.  
 
Onze plannen voor 2020 
Op 2 februari heerste er een enthousiaste sfeer op de ledenvergadering van de SP 
afdeling Zutphen/Voorst. In voorgaande jaren was de SP toegetreden tot het 
gemeentelijk bestuur van Zutphen en was in Zutphen het eerste ‘Huurderverbond’ 
opgericht, en de eerste actieplannen van het Verbond voor het jaar staan op de rit. 
De afdeling was daarmee een voorloper op de rest van Nederland. Het jaar 2020 
zou, zo was de verwachting, nog meer brengen.  
 
De SP’ers in onze stad besloten dat jaar de maatschappelijke tegenmacht verder op 
te bouwen, door het Huurdersverbond verder uit te breiden en waar mogelijk nieuwe 
verbonden op te richten. De leden besloten dat niet alleen SP-leden kennis moesten 
maken met het socialistische gedachtegoed, maar de hele Zutphense gemeenschap, 
door het opzetten van verschillende cursussen en door bekendheid te geven aan de 
sociale geschiedenis van Zutphen. Tot slot besloten de leden de SP verder uit te 
bouwen, onder andere door het oprichten van een werkgroep in Voorst.  
 
Op al die voornemens gaan we in dit jaarverslag uitgebreid in, maar niet voordat we 
stil hebben gestaan bij de context waarin deze plannen moesten worden uitgevoerd. 
 
De Coronacrisis 
Halverwege maart werd het ondenkbare mogelijk: Nederland gaat in een lockdown. 
Uit angst voor tekorten gingen mensen hamsteren in de supermarkten. Scholen, 
horeca, musea, bioscopen, kappers en veel winkels sluiten. Heel Nederland blijft 
binnen; ook Zutphen. Het publieke leven valt stil. Kadergroepbijeenkomsten gaan 
niet meer door. Daarmee wordt het ook moeilijk voor de SP afdeling om haar plannen 
uit te voeren.  
 
De coronacrisis legt de zwakte van het huidige economisch stelsel bloot 
Al snel wordt duidelijk hoe kwetsbaar de geflexibiliseerde economie is. 
Honderdduizenden flexwerkers en kleine ondernemers dreigen in de armoede 
gestort te worden. De SP in Zutphen stelt direct voor een ‘SteunFonds 
Inkomenszekerheid’ op te zetten, maar de rest van de gemeenteraad vindt dat niet 
nodig. De lokale partij BurgerBelang noemt het ‘typisch SP-geroeptoeter’. Dat zélfs 
kabinet Rutte daar anders over denkt, blijkt als het kabinet enkele dagen later met 
een omvangrijk steunfonds komt om de economie overeind te houden. Dat de SP zó 
snel op de hoogte was van de gevolgen van de Coronacrisis, kwam mede door het 
goed functioneren van onze Hulpdienst.   
 
Het kapotbezuinigde zorgstelsel piept en kraakt 
Gelukkig daalt het aantal besmettingen snel. Als Zutphen haar ‘piek’ in de eerste 
golf kent, in april, loopt het totaal aantal positieve tests per dag in heel Nederland 
alweer flink terug. Maar in die eerste dagen van de coronacrisis worden de gevolgen 



van jarenlange genadeloze bezuinigingen op zorg zichtbaar. Het Nederlandse 
zorgstelsel kraakt en piept aan alle kanten. De lockdown is nodig omdat het 
Nederlands zorgstelsel niet veel aankan. Terwijl iedereen - de gruwelijke beelden 
uit noord-Italië nog op het netvlies- zijn ogen richt op de ziekenhuizen, voltrekt zich 
in de verpleeghuizen een stille ramp. Ook thuiszorgers moeten gewoon doorwerken, 
zonder beschermende middelen. Dat tekort kon ontstaan doordat Nederlandse 
bedrijven vlak voor de uitbraak nog vliegtuigen vol hulpmiddelen aan China hadden 
verkocht.  
De last op de schouders van het zorgpersoneel in immens, maar versterking van het 
zorgstelsel blijft uit. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden draaien overuren. 
Ze kunnen rekenen op applaus van bevolking en politici, maar loonsverhoging komt 
er niet. Daardoor ligt er nu een vruchtbare bodem voor de opbouw van 
maatschappelijk verzet voor versterking van de zorg. 
 
Acties in raad en straat worden digitaal 
Maatschappelijke strijd en lokale politiek verplaatsen zich van de straat en de 
vergaderzaal van de raad naar de nieuwe digitale plekken als ‘Teams’, ‘Zoom’ of 
YouTube. Ondanks de beperkingen die de digitale werkwijze met zich mee brengt, 
is de SP fractie ‘on fire’. Dat blijkt niet alleen uit de snelle reactie op de 
coronacrisis, maar ook uit andere verschillende parlementaire successen. Het 
gemeentebestuur sluit zich onder druk van de SP aan bij het verzet tegen de door 
het kabinet Rutte veroorzaakte gemeentebezuinigingen. De gemeenteraad neemt 
het standpunt in dat de huren te hoog zijn en dat daar wat aan gedaan moet worden. 
Er worden de komende jaren plannen uitgevoerd die de gevolgen van de woningnood 
moeten inperken, en de rioolbelasting voor huurders is afgeschaft.  SP’ers uit 
Zutphen leveren een belangrijke bijdrage aan Corona-proof demonstraties als ‘Meer 
dan applaus’ voor een hogere beloning van zorgwerkers of ‘0% is genoeg’ tegen de 
huurverhoging.  
 
Coronamoeheid 
Dan bereiken we ‘het oog van de storm’: aan het begin van de zomer worden tal van 
maatregelen versoepelt. De terrassen in Zutphen stromen vol. Dagjesmensen komen 
de stad weer bezoeken. SP’ers zien elkaar aan het eind van de zomer weer op het 
‘Spannenkoekenfeest’. Maar al snel loopt het aantal besmettingen weer op. 
Nederland gaat opnieuw in ‘lockdown’. Hoe langer de lockdown duurt, hoe 
duidelijker wordt dat mensen kuddedieren zijn; sociale wezens die maar een 
beperkte tijd in afzondering van elkaar kunnen leven. De steun voor de maatregelen 
brokkelt af. Mensen passen de regels minder streng toe dan in de eerste lockdown 
toe en het aantal complotdenkers (mensen die denken dat de hele crisis een 
vooropgezet plan is) groeit.  
 
De SP afdeling in zwaar weer door de coronacrisis 
Terwijl Zutphen ‘Coronamoe’ wordt, blijft de SP afdeling zich strikt aan de regels 
houden. Bijeenkomsten van de afdelingen mogen nooit de oorzaak worden van 
verdere verspreiding van het virus en kan het zich bovendien niet veroorloven een 
slecht voorbeeld te zijn. De ledenvergadering van september wordt Coronaproof op 
1,5 meter afstand georganiseerd en de ledenvergaderingen van november wordt 
zelfs helemaal digitaal te georganiseerd. Kadergroepen vinden ook weer plaats via 
Zoom. De opkomst op die digitale bijeenkomsten is erg laag, en de coronacrisis 
begint zo ook een bedreiging te vormen voor de SP afdeling in Zutphen. Een SP die 



het contact met haar leden en met de bevolking verliest, is gedoemd ten onder te 
gaan. 
 
In het najaar grijpt het virus opnieuw om zich heen, sterker dan tijdens de eerste 
golf. De activiteiten van de afdeling komen stil te liggen. In die context probeerden 
de SP leden in Zutphen en Voorst zoveel mogelijk van de in februari gemaakte 
plannen alsnog uit te voeren, en ondanks alle moeilijkheden is dat voor een groot 
deel toch gelukt. Hieronder volgt een terugblik op de uitvoering van die plannen. 
 
We namen ons voor om de maatschappelijke tegenmacht in 2020 verder op te 
bouwen. 
We zijn met verve begonnen aan de opbouw van die tegenmacht. In het begin van 
2020 is het ons gelukt om nog meer huurders bij elkaar te brengen en het 
Huurdersverbond verder uit te breiden. In totaal kent het Zutphense 
Huurdersverbond 34 leden. De huurders in de wijk Noordveen kregen eindelijk gelijk 
en er zijn nog bijeenkomsten met huurders gehouden in andere wijken van Zutphen. 
 
Naast deelname aan vergaderingen, bijeenkomsten, overleggen en buurten heeft 
het Huurdersverbond van zich laten horen op de SP-conferentie: “Stop de 
wooncrisis”, is op de gemeentelijke forumspecial “Wonen” de directie van 
woonbedrijf Ieder1 in persoon aangesproken op diverse gezondheidssituaties rondom 
renovaties, zijn er diverse gesprekken geweest met woonbedrijf Ieder1 op diverse 
niveaus en is er een actie geweest met vergeet-me-nietjes. Veel klachten zijn al 
opgelost. Voor vooral koudeproblemen is er regelmatig contact, worden problemen 
eindelijk door woonbedrijf Ieder1 onderkent en lijken oplossingen op redelijke 
termijn mogelijk. Voor alle  klachten wordt druk op de ketel gehouden en is er de 
hoop dat alles wordt opgelost. Ons voornemen om van het Huurdersverbond een 
wettelijke erkende huurdersorganisatie is gestrand omdat het niet op steun kon 
rekenen van het landelijke SP partijbestuur.  
 
De opbouw van een beweging van huurders is verbreed naar een groep huurders die 
zich willen verzetten tegen de huurverhoging. 110 sympathisanten steunden de actie 
en hebben zich bij de SP gemeld. 78 daarvan zijn (nog!) geen SP-lid en dat biedt 
veel potentie voor uitbouw van de beweging. 
 
Vanuit SP afdeling Zutphen is het initiatief gestart om een vergelijkbaar verbond van 
actievoerende zorgwerkers te starten. Er zijn in heel het land contacten gelegd met 
mensen die werken in ziekenhuiszorg, verpleegzorg en thuiszorg. Het fundament 
bleek nog niet sterk genoeg voor de oprichting van een landelijk verbond, waardoor 
de oprichting niet is gelukt. Dat de geplande fysieke bijeenkomst digitaal moest 
plaatsvinden is daar mede oorzaak van. Ook is er contact gelegd met medewerkers. 
Dat contact kan in de toekomst nog uitlopen op acties en de mogelijke vorming van 
een werkersverbond.  
 
Natuurlijk was de SP afdeling Zutphen ook in 2020 geworteld in de samenleving, 
onder andere met dank aan de Hulpdienst onder voortvarende leiding van Lenne 
Giesen. In het begin van het jaar 2020 kwamen er vooral veel telefonische vragen 
over de nieuwe minimaregelingen voor mensen in de bijstand. Mensen gingen er 
behoorlijk op achteruit en konden minder aanvragen. Toen de Coronacrisis uitbrak 
werden veel Hulpdienst-afspraken voor de belastingaangifte afgezegd. Mensen 



moesten massaal uitstel van aangifte aanvragen. Door het jaar heen durfden mensen 
iets meer en uiteindelijk heeft onze Hulpdienst ze allemaal kunnen helpen. Wat 
vooral opviel in 2020 is dat instanties (bijvoorbeeld zorg hulpmiddelen) mensen snel 
afwijst of van het kastje naar de muur stuurt. Zij worden overbluft en afgewezen 
terwijl zij wel recht hebben op een voorziening. Zonder onze SP Hulpdienst zaten 
meerdere personen nog altijd in de problemen. Ook hier zien we een overheid die 
niet naast de mensen staat, maar die de mensen wantrouwt en bij voorbaat al 
behandeld als fraudeur. 
 

We kozen er voor om scholing en vorming niet alleen voor onze leden, maar ook 
voor onze sympathisanten te organiseren 
De bereidheid van Zutphense SP leden om deel te nemen aan digitale overleggen is 
erg laag gebleken. De belangrijkste reden daarvoor zijn een gebrek aan digitale 
vaardigheden en een niet geheel onterecht wantrouwen richting bedrijven als 
Microsoft, Google en Zoom die enorm geprofiteerd hebben van de lockdown. Toch, 
zo vindt het afdelingsbestuur, moeten we gebruik maken van alle speelruimte die 
de huidige samenleving ons biedt, om onze organisatie verder op te bouwen. Als we 
de wereld willen veranderen, dan moeten we uitgaan van de wereld zoals hij is, het 
niet zoals wij vinden dat hij zou moeten zijn. Daarom heeft de afdeling wel een 
eigen Zoom-account aangeschaft. We hebben ook kritiek op Facebook, WhatsApp en 
de macht van mediamultinationals maar ook dáár maken we gebruik van om onze 
organisatie op te bouwen.  
 
Ondanks alle beperkingen hebben leden en sympathisanten toch nog bijeenkomsten 

kunnen bijwonen die scholend, vormend én gezellig waren. Zo bezochten op 26 

september in het Warnshuus zo’n 30 leden de allereerste SPannenkoekenavond. De 

aanloop naar de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen werd besproken, 

Tweede Kamerlid Renske Leijten was digitaal te gast en ging met de leden in gesprek 

over onder meer de toeslagenaffaire, pannenkoeken werden geserveerd en 

verorberd, maar bovenal ontmoetten leden elkaar. Zowel vertrouwde gezichten als 

ook enkele nieuwe leden. 

Veel geplande lokale scholingsavonden moesten helaas afgezegd worden en 

doorgeschoven naar een later moment. Zo zal de geplande ‘Groep van 10’ en de 

kennismakingsdag met de gemeenteraad in 2021 plaats moeten vinden. Enkele 

alternatieven die hier voor in de plaats kwamen en waar Zutphense SP’ers wel aan 

mee hebben gedaan waren onder andere de (bijna) wekelijkse partijstreams over 

actuele leerzame onderwerpen. Maar ook de landelijke digitale Zomerscholing over 

de economie en de Winterscholing over de wooncrisis.  

 

Waar in 2020 een goede start mee is gemaakt, is het onder de aandacht brengen van 

de vergeten sociale geschiedenis van Zutphen. De afdeling heeft de Henri van den 

Bergh van Eijsinga-prijs in het leven geroepen voor de grootste inspirator van sociale 

vooruitgang, deze zal begin 2021 worden uitgereikt. In de Tomatenkrant is een 

maandelijkse serie gestart waarin de sociale geschiedenis tot leven komt. Tot slot 

leidt wethouder Mathijs ten Broeke namens de gemeente het themajaar met 

onderdelen als een lezing, tentoonstellingen en een voor publiek opengesteld David 

Evekink-huisje in oorspronkelijke staat.  



 
We namen ons voor om onze club verder uit te bouwen 
Begin 2020 stond de teller op 217 leden. Eind 2020 zijn dat er 200. Dat is per saldo 
een daling van 17 leden, die voornamelijk te verklaren is door het uitschrijven van 
leden die al lange tijd geen contributie meer overmaakten en niet bereikbaar waren 
per telefoon of mail. Ook speelden overlijdens een belangrijke rol in het verlies van 
leden. In 2020 hebben we er  gelukkig ook veel nieuwe leden bijgekregen.. Onder 
andere vanwege overlijdens. Nieuwe leden zijn actief opgezocht, er zijn leden 
bijgekomen vanuit de huurdersacties, maar ook leden die het tijd vinden om het SP 
geluid door hun lidmaatschap te steunen. Een aantal nieuwe leden is actief 
geworden in de kadergroep. Leden verhuist vanuit een andere afdeling zijn bezocht. 
We hopen ook hen te verwelkomen bij de actieve leden in Zutphen. Op de 
SPpannenkoekenavond hebben we het resultaat van deze aanpak al kunnen zien. 
Veel nieuwe enthousiaste aanwezigen hebben we verwelkomt. 
 
Vanaf eind maart heeft het contact met leden een andere dimensie gekregen. In de 
eerste lockdown eind maart hebben we contact gezocht met al onze leden om te 
horen hoe het met hen ging. Deze actie heeft veel opgeleverd en laat zien dat 
persoonlijk contact met leden erg op prijs wordt gesteld. Ook de leden in de 
gemeente Voorst zijn gebeld. Een aantal van hen heeft laten weten zeker 
geïnteresseerd te zijn om in Voorst een werkgroep te starten. Het plan 
‘Voorstwaarts’ staat in de startblokken, van een fysieke eerste bijeenkomst is het 
(nog) niet gekomen. Wel hebben enkele individuele leden uit Voorst de 
ledenvergaderingen bezocht en deelgenomen aan scholingen. 
 
Waardering en persoonlijk contact van belang is voor een gezonde afdeling. We 
zetten mensen in de bloemetjes en onze trouwe Tribunebezorgers hebben we dit 
jaar een bescheiden attentie gegeven. Dit zijn zomaar twee voorbeelden van hoe 
het belang van ‘onze’ leden telt. Met verkiezingen in aantocht geldt des te meer dat 
we verder gaan met de inzet om zoveel mogelijk leden te betrekken bij onze 
afdeling. 
 
2020 was een jaar waarin we veel geleerd hebben. We leerden veel meer digitaal te 
werken dan voorheen en we leerden snel te handelen in tijdens van crisis. En 
ondanks alle moeilijkheden, is het ons alsnog gelukt veel voor elkaar te krijgen. 

 

  



Financieel jaarverslag  
Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een positief resultaat. Ten behoeve van 

campagnes is onze spaarrekening aangevuld met € 800,- 

Ons vermogen is toegenomen, zoals afgesproken sparen we voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. We moeten ons realiseren dat een deel van de groei 

wordt veroorzaakt door de lokale afdracht. Dit jaar bedraagt die € 2.085,47, verleden jaar 

was dat € 1.295,19. Dit verschil is te verklaren uit de hogere afdracht van de wethouder.  

Over de individuele afdracht  hebben we een besluit genomen dat we dit geld niet als 

reguliere inkomsten zien en dat dit dus daardoor ook niet mee kan tellen voor onze 

reguliere kosten. We gebruiken deze inkomsten voor bijzondere uitgaven, zoals 

bijvoorbeeld een printer.  

Trekken we de lokale afdracht van onze inkomsten af, dan sluiten we nog steeds af 

met een positief resultaat, dit is dus aanzienlijk lager. De lokale afdracht is € 

2085,47. Daarvan is reeds een nieuwe printer aangeschaft, ter waarde van € 

566,84 . De resterende lokale afdracht is daarom € 1518,63. Dit laatste bedrag 

kunnen we dus niet meetellen voor ons reguliere resultaat. Toename van ons 

vermogen is dus € 609,54 

In een jaar dat we weinig fysiek bijeen zijn gekomen, zijn de organisatiekosten 

hoger dan in 2019. Portokosten en de advertentie in Contact hebben daar het 

meeste aan bijgedragen. Huisvestingskosten zijn vanzelfsprekend lager.  

De post acties is dit jaar ook lager dan verleden jaar. Dat wordt voornamelijk 

veroorzaakt door minder mogelijkheden  om actie te voeren. 

Vergelijken we onze uitgaven met de begroting dan valt op dat we op de posten 

lokale afdracht en overig afwijken. Dit heeft te maken met de welke inkomsten we 

toeschrijven aan welke posten. Bij de begroting voor 2021 zal daar rekening mee 

worden gehouden. Uitgaven aan de werkgroep Voorst zijn dit jaar op 0 blijven 

staan. Op de volgende pagina treft u het overzicht van baten en lasten ten 

opzichte van het jaar 2019 en ten opzichte van de door het bestuur vastgestelde 

begroting voor 2021. De hele jaarrekening is in te zien bij de penningmeester Ellen 

Verhoog. 



 

 

 

  



Jaarplan 2021: De opmars 
2021 wordt een bijzonder jaar, om drie redenen.  

Ten eerste en bovenal wordt het een bijzonder jaar, omdat het Corona-vaccin naar 

verwachting stap voor stap een einde gaat maken aan alle beperkende maatregelen. 

Dat beteken dat we, na een periode van relatieve stilstand, onze opmars weer 

kunnen hervatten. 

Ten tweede omdat dit het laatste ‘volle’ jaar is als politieke partij die een 

wethouder levert in de gemeente Zutphen. Dat betekent dat dit het jaar is waarin 

onze keuze om te gaan besturen haar vruchten moeten gaan afwerpen: de realisatie 

van jongerenwoningen, de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke 

zorg en bovendien het ‘Jaar van de Sociale Geschiedenis’. We laten daarmee zien 

wat een stem op de SP waard is.  

Ten derde is dit het jaar in waarin we optrekken richting de 

gemeenteraadsverkiezingen. Dat doen we door nieuwe bestuursleden te zoeken, een 

kandidatenlijst op te stellen en een verkiezingsprogramma schrijven. 

En dat alle moet gebeuren door een afdeling die toch behoorlijk wat te lijden heeft 

gehad onder de coronacrisis. De SP heeft contact met bevolking nodig zoals een 

mensenlichaam zuurstof nodig heeft. Daar heeft het het afgelopen jaar aan 

ontbroken. Deze verzwakte afdeling heeft de zware taak de schade te herstellen en 

de SP klaar te maken voor 2022. We moeten snel groter worden en weer vooruit 

komen.  

Kortom: het is tijd voor de opmars. 

Die opmars bestaat uit vier stappen. 

1. De coronacrisis uitzitten en de schade beperken 

a. Zolang het samenkomen in groepen nog onmogelijk is, doen we ons 

best zoveel mogelijk 1-op-1 contact met elkaar mogelijk te maken en 

te organiseren. 

b. Dat wat digitaal moet doen we zo makkelijk mogen. We zorgen voor 

ondersteuning van die leden die digitaal minder vaardig zijn 

c. We brengen de schade van de coronacrisis in kaart en geven alle 

actieve leden een eigen taak in de wederopbouw van de afdeling 

d. We nemen met gepast enthousiasme deel aan de campagne voor de 

Tweede Kamerverkiezingen en zorgen er voor dat we de dag na de 

verkiezingen doorkunnen met de uitvoering van dit jaarplan 

 

2. Schade herstellen na de coronacrisis 

a. We willen niet door de ondergrens van 200 leden heen zakken. We 

houden in 2021 ons ledenaantal per saldo op 200, en proberen er meer 

bij te krijgen. 



b. In 2020 hebben we veel nieuwe leden verwelkomt. In 2021 maken we 

gebruik van de verwachte versoepelingen en gaan we hen proberen 

actief te betrekken bij het SP werk 

c. Zodra de regels het toelaten organiseren we weer maandelijks fysieke 

kadergroepbijeenkomsten. We trappen dat af met een spetterende 

‘kick-off’ bijeenkomst waarvoor we alle leden per brief uitnodigen. We 

zorgen op die bijeenkomsten voor sfeer en gezelligheid en één drankje 

op kosten van de afdeling na afloop 

d. Zodra de regels het toelaten gaan we weer ‘ouderwets’ buurten, ten 

minste één keer per maand 

e. Zodra de regels het toelaten gaan we verder met onze poging in Voorst 

een werkgroep van de grond te krijgen 

f. Omdat ROOD er voor heeft gekozen een andere koers te varen, bieden 

we SP-jongeren een plek om actief te zijn in de SP in een eigen 

‘Jongerenteam’ dat laagdrempelige en makkelijk uit te voeren 

prikacties gaat voeren 

g. We claimen onze successen, in het bijzonder op het gebied van zorg, 

cultuur, woningbouw en buurtverbeteringen 

 

3. Meer strijd en sfeer in de afdeling brengen  

a. We knokken met het Huurdersverbond voor een betere 

Volkshuisvesting zonder marktwerking en bouwen het Huurdersverbond 

waar mogelijk verder uit 

b. We zetten een actietraject op rondom het thema ‘werk en inkomen’, 

waarbij we eigen kaderleden inzetten en waarmee we nieuw actief 

kader aan ons binden. We werken daarbij aan een goede analyse over 

‘werk en inkomen’ uit en starten de politieke en maatschappelijke 

discussie 

c. We gaan in de gemeenteraad door met onze strijd voor lagere 

woonlasten, dit jaar door verlaging van de afvalstoffenheffing. Tegelijk 

stellen we het huidige betalen-per-zaak-systeem (Diftar) ter discussie. 

d. We organiseren, als de regels het weer toelaten, een groots en 

inspirerend SP Zomerfeest 

e. We gaan door met het onder de aandacht brengen van de ‘Vergeten 

Eeuw van Zutphen’ in het ‘Jaar van de Sociale Geschiedenis’ 

 

4. Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

a. Het afdelingsbestuur stelt een conceptkandidatenlijst samen en zorgt 

daarbij voor een goede mix van ervaring en nieuw talent 

b. Het afdelingsbestuur schrijft een conceptverkiezingsprogramma. Het 

‘Manifest voor Zutphen 2018 – 2022’ dient daarbij als vertrekpunt: het 

programma is geen opsomming van standpunten, maar een sterke en 

gedurfde omschrijving van analyses en fantasierijke alternatieven. 

c. Potentieel verkiesbare kandidaten nemen deel aan de landelijke 

scholingen ‘Lokale Politiek’ 



d. We organiseren de basisvormingsscholingsreeks ‘Heel de Mens’ voor 

alle geïnteresseerde leden van de afdeling 

e. We organiseren een verdiepende scholingsreeks over onze filosofie, 

onze partijorganisatie en werkwijze en onze kapitalismekritiek voor 

kaderleden 

f. We beginnen met het opleiden en inwerken van nieuwe fractieleden 

 

 

  



Taakverdeling eindverantwoordelijkheden voor ‘de Opmars’ 
Alle actieve leden van de SP hebben een verantwoordelijkheid in de uitvoering van 

het jaarplan. Dit plan zijn afspraken die we met onszelf maken. Het bestuur loopt 

voorop en coördineert, maar kan niet zonder de niet aflatende inzet van de actieve 

kaderleden. Voor de coördinerende rol van het bestuur zijn de taken als volgt 

verdeeld: 

1. De coronacrisis uitzitten en de schade beperken 

a. Ellen Verhoog 

b. Timon Vallentgoed 

c. Ellen Jager 

d. Paula Kluin 

 

2. Schade herstellen na de coronacrisis 

a. Ellen Verhoog 

b. Ellen Jager 

c. Timon Vallentgoed 

d. Timon Vallentgoed 

e. Ellen Verhoog 

f. Justin Veldhuis 

g. Mathijs ten Broeke 

 

3. Meer strijd en sfeer in de afdeling brengen 

a. Nils Müller 

b. Paula Kluin 

c. Nils Müller 

d. Ellen Jager 

e. Mathijs ten Broeke 

 

4. Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

a. Mathijs ten Broeke 

b. Mathijs ten Broeke 

c. Paula Kluin 

d. Nils Müller 

e. Nils Müller 

f. Nils Müller 

 


