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Inleiding
Beste leden van SP Zutphen,
We gaan onze afdeling een grote onderhoudsbeurt geven. Nu we onze afdeling flink hebben
uitgebouwd in het jaar 2017 en nu ‘achtbaan-jaar’ 2018 al volop gaande is, is de tijd
aangebroken om de boel op orde te houden en verder op orde te brengen.
U bent de baas
Bij de SP zijn de leden de baas. Dat hebben we op drie manieren verankert. Ten eerste kiest
u elke twee jaar het afdelingsbestuur. Dat heeft u onlangs, in het najaar van 2017, gedaan.
Ten tweede zet u de koers uit van de SP in Zutphen, door middel van discussie en stemming
over de plannen die we met de vereniging hebben voor het jaar 2018. Die plannen leggen wij
u middels dit boekje voor. In dit boekje blikken we tevens terug op het vorige jaarplan van
2017. Ten derde is de vergadering van alle leden het hoogste orgaan van onze afdeling. Deze
‘Algemene Ledenvergadering’ komt weer bij elkaar op 10 april 2018. U bent van harte
uitgenodigd.
De Grote Beurt
Het jaar 2018 zal een veelbewogen jaar worden. Sinds 21 maart is er een nieuwe
gemeenteraad in Zutphen. De SP is de tweede partij van Zutphen gebleven, er is een linkse
meerderheid ontstaan en de kans is groot dat we onderdeel worden van de coalitie.
We weten uit ervaring dat gemeenteraadsverkiezingen een zware klap kunnen zijn voor
onze afdelingen, waar ook in het land. Activisten gaan naar de raad, raadsleden worden
wethouder of raadsleden verdwijnen uit de gemeenteraad. Daarom is dit hét moment om de
SP in Zutphen een grote onderhoudsbeurt te geven, zodat we ons in de jaren 2019, 2020 en
2021 kunnen concentreren op verdere uitbouw van onze beweging.
Politieke omwenteling
De tijd is aangebroken om onze vereniging en de sociale beweging in Zutphen naar grotere
hoogte dan ooit tevoren te gaan brengen. We gaan stap voor stap een politieke
omwenteling veroorzaken in Zutphen. Wij willen niet een beetje meer van dit, of een beetje
minder van dat. Wij willen het totaal anders doen. Niet omdat het makkelijk zal zijn, maar
juist omdat het moeilijk is. De weg is lang, en we hebben alle handen, harten en hoofden
nodig om die strijd te winnen. Ik zie er naar uit u te kunnen begroeten op de Algemene
Ledenvergadering van 10 april.
Met strijdbare groet,
Namens het hele afdelingsbestuur,
Nils Müller, afdelingsvoorzitter.
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Jaarverslag 2017

Onze vleugels uitslaan

In dit verslag blikken we terug op de uitvoering van ons jaarplan voor 2017. Ons plan voor
2017 droeg de titel ‘Onze vleugels uitslaan’. We schreven daarin dat de SP de enige partij is
die de potentie heeft de sociale beweging in Zutphen weer vleugels te geven, en dat wij de
historische taak als emancipator van de gewone mensen van de sociaaldemocraten
moeten overnemen, als we willen dat links een toekomst heeft in Zutphen.
Onze afdeling is al enige tijd politiek en organisatorisch op orde. Kortom: het loopt. Om die
reden besloten de leden dat 2017 het jaar moest worden om ‘onze vleugels uit te slaan’. En
dat hebben we geweten.
We belden aan bij bijna 10.000 deuren in Zutphen en nog steeds gaan we ten minste één
keer in de week de deuren langs. We voerden acties voor een Nationaal ZorgFonds, voor een
nachttrein, voor een verharde weg bij de Laan van de Highlanders, voor jongerenwoningen,
voor veilig verkeer, voor beter groenonderhoud, voor een recreatiebad en we ontketenden
de ‘Zutphense Zorgrevolutie’: en altijd betrokken we daar de mensen bij om wie het ging.
We hebben de grootste en sterkste club vrijwilligers van alle politieke organisaties in
Zutphen en we hebben een jong, krachtig en enthousiast nieuw bestuur. De fractie is
versterkt en nieuwe fractieleden zijn opgeleid. Er zijn zelf voorbereidingen getroffen op
collegedeelname. We hebben in 2017 niet alleen organisatorisch onze ‘vleugels hebben
uitgeslagen’, maar ook politiek. We bereiden de gemeenteraadsverkiezingen voor, schreven
een verkiezingsmanifest dat nog jaren mee kan en we hesen Mathijs ten Broeke op het
schild als onze lijsttrekker. En het resultaat mocht er zijn: de SP werd net als in 2014 de
tweede partij van Zutphen, in moeilijkere omstandigheden. Het voornemen om in 2017 de
‘vleugels uit te slaan’ is gelukt.
Maar zo’n groeistoot heeft ook een keerzijde. Sommige onderdelen van onze organisatie,
bijvoorbeeld de maandelijkse marktkraam en ons foldernetwerk, raakten onderbelicht. Ook
moesten we afscheid nemen van enkele ervaren kaderleden en ook van nieuwe,
enthousiaste vrijwilligers, omdat we te hoge verwachtingen van hen hadden. En omdat het
aantal activiteiten evenredig is gegroeid met het aantal mensen dat actief is, vragen we nog
steeds het uiterste van al onze mensen. En dat moet ook, want we willen een fundamenteel
andere samenleving.
In ons jaarplan 2017 ‘Onze vleugels uitslaan’ stelden we onszelf 9 doelen. Hieronder brengen
we verslag uit over de mate waarin we die doelen behaald hebben.

1. We gaan wekelijks de deuren langs
Na de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017
maakten we een flitsende start met dit voornemen. We gingen héél véél buurten, namelijk
10 weken lang 3 tot 4 keer in de week. Na de campagne werd dinsdag de vaste buurt-dag.
Inmiddels buurten we de eerste twee dinsdagen van de maand en de laatste twee
donderdagen van de maand, zodat mensen die op dinsdagavond andere verplichtingen
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hebben ook mee kunnen. Het resultaat mag er zijn. In het jaar 2017 belden we bij bijna
10.000 deuren aan. Dat is meer dan een derde van alle Zutphense voordeuren.
De groep waarmee we langs de deuren gaan verschilt per keer van drie tot bijna tien
personen. Onze club mag trots zijn op de leden die toch iedere keer weer buiten op straat te
vinden zijn, of het nou meer dan 30 graden is of 5 graden vriest.
Er zijn veel acties voortgekomen uit het buurten, zoals de actie voor de verharde weg bij de
Laan van de Highlanders, als de actie voor beter groenonderhoud in Warnsveld.

2. Meer training en scholing
In de zomer kwam S-teamer Jimmy Dijk drie donderdagen naar Zutphen om de cursus
Politieke Basisvorming te geven. Actieve leden kregen scholing over de geschiedenis,
ideologie en werkwijze van de SP.
Tijdens vier kadergroepbijeenkomsten gaf Nils trainingen in vaardigheden van het buurten.
Aan de orde kwamen onder andere het voeren van gesprekken aan de deur en het vinden
van geschikte actie-onderwerpen.

3. Groei naar meer dan 300 leden
Het is ons gelukt om meer dan 300 leden te hebben, namelijk in april 2017. Dat was een
direct gevolg van de campagne en het vele, vele buurten. De mensen van wie we
telefoonnummers verzamelden aan de deur werden door het landelijke belteam gebeld en
ingeschreven. Bruto hebben we in het voorbije jaar 17 nieuwe leden ingeschreven.
Inmiddels zijn dat er door uitschrijven, overlijden en verhuizingen nog ‘maar’ 279. Daarmee
zijn we nog steeds de grootste politieke organisatie van Zutphen. Dat neemt niet weg dat er
werk aan de winkel is.

4. Een grotere en sterke kerngroep
Begin 2017 werd de kerngroepbijeenkomst georganiseerd bij Mathijs op zolder. Gaandeweg
de campagne bleek de zolder te klein en moest er een zaal gehuurd worden. Inmiddels is het
gebruikelijk dat we om de vijf weken bij de Waterkracht bij elkaar komen. Zo’n 15 SP-leden
komen structureel bij elkaar om actuele politiek te bespreken, aan training te doen en
actieplannen te maken. Te veel van die actieplannen zijn nog ‘ad hoc’.
De kerngroep is omgevormd tot ‘kadergroep’ in verband met spraakverwarringen en is in de
loop van 2017 steeds vaker overgenomen door anderen dan Nils Müller. Het nieuw gekozen
bestuurslid Paula Kluin is nu de vaste kadergroepcoördinator.

5. Behoud van de ROOD-groep
We zijn in ons voornemen geslaagd om nieuwe actieve leden bij ROOD te betrekken, maar
helaas hadden zij niet voldoende massa om de ROOD groep staande te houden bij het
vertrek van Ida in ’t Veld naar Leiden. De ROOD-actievelingen zijn opgenomen in de afdeling
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waar ze een onmisbare schakel vormen. Zonder hen was het niet gelukt om onze ‘vleugels
uit te slaan’ in 2017.

6. We blazen de ingestorte werkgroep Lochem nieuw leven in
Nadat ook de allerlaatste poging om werkgroep Lochem nieuw leven in te blazen mislukte,
moesten we concluderen dat we het komende jaar geen tijd en energie gaat steken in de
opbouw van een werkgroep in Lochem. Ondanks tomeloze inzet en loyaliteit van sommige
Lochemse SP’ers, was er een gebrek aan een gedeelde visie over de opbouw van werkgroep
tot afdeling. Een naar binnen gerichte blik en het gebrek aan gezamenlijkheid uitte de
afgelopen jaren soms zelfs in een vijandige sfeer. Dat was geen goede voedingsbodem voor
de partijgenoten die wel wilden om een afdeling op te bouwen.

7. Opleiding nieuwe fractieleden
Een belangrijke taak voor de fractie in 2017 was het klaarstomen van nieuwe mensen, die
goed voorbereid van start kunnen in de nieuw verkozen gemeenteraad. Om dit te bereiken
is in het voorjaar een kennismakingsdag georganiseerd, waarbij vier kaderleden in een
ochtend en middag antwoord hebben gekregen op vragen als: wat betekent het om als
socialist in een gemeenteraad te zitten? Hoe combineer je actie en fractie?
Twee kaderleden zijn vervolgens langzaamaan met de fractie mee gaan draaien, hebben het
fractiewerk geleidelijk aan in de vingers gekregen en zijn uiteindelijk op verkiesbare plekken
op de kandidatenlijst gekomen.
Daarnaast was er vanuit de landelijk partij het cursustraject Lokale Politiek, waar vanuit
Zutphen drie mensen aan deelgenomen hebben.

8. Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen
Om tot een sterke kandidatenlijst te komen heeft het afdelingsbestuur een
kandidatencommissie ingesteld die de taak kreeg om gesprekken te voeren met mogelijke
kandidaten en uiteindelijk een sterke concept-kandidatenlijst voor te leggen. Daarnaast
heeft een commissie zich bezig gehouden met een concept-verkiezingsprogramma dat
uiteindelijk aan de ledenvergadering is voorgelegd en vastgesteld. In het afdelingsbestuur is
verder gewerkt aan de campagnestrategie, die veelal in samenspraak met de kadergroep tot
stand is gekomen. Daarnaast zijn de wettelijke- en verenigingsformaliteiten om deel te
kunnen nemen aan de verkiezingen in orde gemaakt en is er gewerkt aan de voorbereiding
op het leveren van wethouderskandidaten.

9. Onze ideeën dominant maken
Naast onze maatschappelijke en politieke strijd, hebben we ook een flinke slag geslagen in
onze ideologische strijd. In 2017 hebben we kleine bewegingen gebouwd, een thema-avond
over Europa georganiseerd en onze analyses en alternatieven gedeeld in de media. Dit
laatste is het meest concreet tot uiting gekomen in het verkiezingsmanifest Voor Zutphen.
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Grote en kleine onderwerpen, van de thuiszorg tot en met een verharde weg in de Laan van
de Highlanders, hebben we gepolitiseerd. In plaats van te zeggen ‘Wij gaan er niet over’,
zoals de mentaliteit in de gemeenteraad is, heeft de SP samen met bewoners, thuiszorgers
en andere betrokkenen de handen ineengeslagen en verandering opgeëist. Door samen de
analyse te maken, het alternatief uit te dragen en actie te voeren.

Verder heeft de SP fractie in 2017 de volgende voorstellen gedaan in de gemeenteraad.
Hieruit blijkt dat de SP in veel opzichten nog alleen staat in haar ideeën voor Zutphen.












Schaf reclamebelasting af (initiatiefvoorstel)
Behoud reserve verkiezingsfonds (amendement)
Verruiming budget bouw jongerenwoningen (amendement)
Geen geld uitgeven aan vernieuwding huisstijl (amendement)
Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars (motie)
Aanleg verharde weg Laan van de Highlanders (motie)
Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstofheffing (motie)
Opbrengst verkoop Broederenklooster naar jongerenwoningen (motie)
Voortbestaan voedselbank garanderen zolang er armoede is (motie)
Afschaffen eigen bijdrage WMO (motie)
Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad (motie)
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Financieel jaarverslag 2017
Winst- en verliesrekening over 2017

Winst en verlies over 2017

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven


Totaal

Saldi op 31-12 2017

Rekening Courant

Spaarrekening


Totaal in kas

6365,39
7015,64
---------- +
-650,25

110,49
1100,00
---------- +
1200,49

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2017
In tegenstelling tot het vorige jaar was 2017 voor de penningmeester een relatief rustig jaar.
Begin 2017 is het declaratieformulier in overleg met onze afdelingsvoorzitter een beetje
aangepast. Het doel van deze aanpassing was de declaranten én de penningmeester
eenvoudiger inzicht te geven onder welke post gedeclareerd kon worden en onder welke
post deze declaratie vervolgens dan in het kasboek verwerkt kon worden.
Het afgelopen jaar stond in het kader van diverse acties maar met name de aankomende
GR2018.
Voor met de GR2018 gepaard gaande actiekosten hebben we de afgelopen 2 jaar elke
maand €100 euro opzijgezet. Vanwege extra hoge (ongeplande)uitgaven in 2016, is deze
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spaarrekening ook een paar maal met enkele honderden euro’s afgeroomd. Toch is het de
afdeling gelukt voldoende liquide middelen in kas te houden om de actiekosten voor de
GR2018 van de spaar- en lopende rekening te kunne voldoen.

Voor het komende jaar staan er vooralsnog geen bijzondere uitgaven op de begroting. Dat
de SP-Afdeling Zutphen ook na de GR2018 door blijft gaan met actievoeren, lijdt geen twijfel.
Onze financiële positie is gezond genoeg om de hiermee gepaard gaande kosten aan te
kunnen.
De financiële stukken zijn voor leden ter inzage beschikbaar.
Tot slot; vanaf 7 mei 2018 is uw penningmeester niet langer woonachtig aan de Oude Wed
2b te Zutphen. Het definitieve nieuwe adres volgt zo spoedig mogelijk.
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Jaarplan 2018

De Grote Beurt

25 jaar SP in Zutphen
We komen van ver. Dit jaar bestaat de SP in Zutphen 25 jaar. In 1993 kwamen Doesburgse
SP’ers naar Zutphen om folders uit de delen en leden te maken. De SP had destijds slechts
dertien leden. Vijf van hen wilden wel actief worden, waaronder Theo Rijks (het eerste SPraadslid in Zutphen) en wijlen Hans Kosters. Door acties tegen de Betuwelijn en tegen
huursverhoging groeit de SP gestaag. Van dertien naar vijftig leden. Van vijftig naar honderd.
En van honderd naar 300.
In 2007 kwam de SP in zwaar weer. 3 SP-raadsleden stapten op. Veel actieve leden stopten
of zegden zelfs hun lidmaatschap op. Terwijl de rest van de partij nog in een
overwinningsroes verkeerde van de spectaculair gewonnen Tweede Kamerverkiezingen van
2006 en Provinciale Statenverkiezingen van 2007, werd het voortbestaan van de SP in
Zutphen bedreigd.
Hans Kosters, Johan en Marianne Oonk en velen anderen sloegen de handen ineen en
besloten de SP weer op te bouwen. Stap voor stap kwamen er weer leden bij en werden er
mensen actief. Een nieuwe generatie leerde langzaam hoe te buurten en hoe acties te
winnen.
Inmiddels zijn we de klap uit 2007 meer dan te boven gekomen. Onze afdeling heeft een
stevige en stabiele basis. Terwijl landelijk links in de verdrukking kwam, begon de SP in
Zutphen juist aan een opmars. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zorgde nog enige
tijd voor groeipijnen, maar ook daar kwamen we bovenop. Al enkele jaren staat de SP in
Zutphen er stevig bij. Ondanks dat velen van ons nog jong zijn, de SP afdeling Zutphen is een
volwassen organisatie.
De tijd is daarom aangebroken om onze vereniging en de sociale beweging in Zutphen naar
grotere hoogte dan ooit tevoren te brengen. We gaan stap voor stap een politieke
omwenteling veroorzaken in Zutphen. Niet omdat het makkelijk zal zijn, maar juist omdat
het moeilijk is.

Achtbaan-jaar 2018
Het jaar 2018 zal een veelbewogen jaar worden. Na de succesvolle
gemeenteraadsverkiezingen waarbij we opnieuw 4 zetels behaalden is er een nieuwe
gemeenteraad en zullen ingewikkelde college-onderhandelingen volgen. Daarna zal Zutphen
een nieuw gemeentebestuur hebben dat nieuw beleid zal gaan voeren, dat zal vragen om
een ander soort oppositie. Of misschien zijn we binnenkort zelfs wel deel van de coalitie…
Hoe dan ook: er komt een hoop op ons af.
We weten uit ervaring dat gemeenteraadsverkiezingen een zware klap kunnen zijn voor
onze afdelingen, waar ook in het land. Activisten gaan naar de raad, raadsleden worden
wethouder of raadsleden verdwijnen uit de gemeenteraad. Daarom is dit hét moment om de
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SP in Zutphen een grote onderhoudsbeurt te geven, zodat we ons in de jaren 2019, 2020 en
2021 kunnen concentreren op verdere uitbouw van onze beweging.

Jaarplan 2018: De Grote Beurt
We hebben veel om trots op te zijn, om te koesteren. Denk aan onze politieke analyses en
standpunten, die altijd aansluiting vinden bij grote delen van de Zutphense bevolking. Denk
aan de steeds groter wordende groep vrijwilligers die wekelijks de deuren langs gaat en
actietrajecten opzet, om concrete verandering af te dwingen, mensen te leren dat we zelf
invloed hebben op het verloop van de geschiedenis én onze organisatie uit te bouwen. Of
denk aan de kameraadschap en de vele gezellige momenten, of onze partijdemocratie die
kritische discussie op de ledenvergadering stimuleert. Dat alles moeten we in stand zien te
houden of zelfs verbeteren in de moeilijke omstandigheden van achtbaan-jaar 2018.
Kortom; het is tijd voor De Grote Beurt. Tijdens deze grote onderhoudsbeurt poetsen we de
volgende eigenschappen van onze afdeling nog eens op:
Eigenschap 1. Strijd en gezelligheid gaan hand in hand
We zijn een trotste, gezellige en strijdbare club die open staat en open moet blijven staan
voor iedereen die mee wil helpen aan een betere wereld. Om die gezelligheid te behouden
en om toegankelijk te zijn voor iedereen die zijn steentje bij wil dragen…
a) …beginnen we met de zoektocht naar een eigen clubhuis;
b) …organiseren we groots jubileumfeest waarvoor we alle leden en oude helden
uitnodigen;
c) …doen we een ledenbelronde met concrete verzoeken om actief te worden;
d) …zoeken we contact met Oss, Leusden, Amersfoort en Vlaardingen (afdelingen die in
leden gegroeid zijn) en komen we met een actieplan ledenwerven;
e) …pakken we de marktkraam weer op, zodat we een vast aanspreekpunt blijven voor
mensen;
f) …verbeteren we de distributie van de campagnekranten zodat we de Zutphense
bevolking via onze eigen netwerken kunnen informeren;
g) …verbeteren we onze bereikbaarheid via de Hulpdienst, website en sociale media.
Eigenschap 2. We zijn geen salonsocialisten, maar bewegingbouwers
Om verandering af te dwingen moeten we beweging bouwen. Buurten, de deuren langs
gaan, uitzoeken wat mensen bezig houdt en samen met hen acties opzetten. Als we de
wereld willen veranderen, dan moeten we beter worden in buurten en beter worden in het
opzetten van actietrajecten. Daarom…
a) …maken we folders of flyers om mee te nemen tijdens het buurten, om af te geven
of voor het geval dat mensen niet thuis zijn;
b) …gaan we met professionele software selecteren in welke wijken we het beste
kunnen buurten;
c) …bespreken we op kadergroepbijeenkomsten wat het doel is van buurten, want het
mag geen gewoonte worden;
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d) …gaan we op de kadergroepbijeenkomsten maandelijks oefenen met de
vaardigheden die nodig zijn voor het ‘beweging bouwen’;
e) …verwachten we van alle afdelingsbestuurders dat zich zelfstandig actietrajecten
gaan opzetten;
f) …gaan we overal in Zutphen monumenten plaatsen ter herinnering aan gewonnen
acties, om zo vervolgacties en andere Zutphenaren te inspireren.
Eigenschap 3. Het draait bij ons om het hart én het hoofd
Morele verontwaardiging geeft ons energie en strijdlust, maar rationale analyse helpt ons in
het bepalen van onze politieke inhoud en politieke strategie. Om de wereld te verbeteren is
het nodig de wereld te begrijpen. Om discussie in (en over) onze vereniging goed te kunnen
voeren is studie, scholing en discussie noodzakelijk. Daarom…
a) …richten we een afdelingsbieb in waar alle leden gebruik van kunnen maken;
b) …nodigen we op elke ledenvergadering een gastspreker uit;
c) …blijven we benadrukken dat de leden de baas zijn, en stimuleren we discussie op de
ledenvergadernig;
d) …zetten we een nieuwe cursus Politieke Basisvorming op, speciaal voor nieuwe
(actieve) leden;
e) …organiseren we thema-avonden die aansluiten bij de bewegingen die we aan het
bouwen zijn;
f) …organiseren we een verdiepende ideologiescholing voor onze leden;
g) …organiseren we ten minste één keer in 2018 een ‘activistenavond’ waarop we met
de mensen met wie we actie hebben gevoerd in gesprek gaan over onze partij.
Eigenschap 4: Onze raadsleden vormen een spreekbuis voor gewone mensen
Eén van de manieren waarop we de wereld proberen te veranderen, is door middel van het
werk in de gemeenteraad. De gemeenteraad is een belangrijk podium voor onze strijd. In
2017 hadden we een sterke fractie, die met regelmaat de publieke tribunes vol wist te
krijgen en het geluid van de straat naar de raad wist te brengen. In 2018 moet dat zo blijven.
Daarvoor is nodig dat…
a) …we de overdracht van oude aan nieuwe fractie goed organiseren, door middel van
speciale fractievergaderingen over belangrijke thema’s;
b) …alle gekozen raadsleden deelnemen aan landelijke scholingen;
c) …de gekozen raadsleden mee blijven gaan buurten.
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