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VAN DE VOORZITTER 
 
Kameraden, 
 
Met trots bied ik u het jaarverslag 2010 en het jaarplan 2011 
aan. Het is weer in alle opzichten een gedegen stuk gewor-
den. Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan dit 
boekje. Ook een woord van dank aan al diegenen die zich in 
het afgelopen jaar hebben ingezet voor de afdeling Zutphen.  
 
Het bestuur wil de contacten met de mensen in Zutphen en 
Warnsveld verstevigen.  Dit gaan we doen door meer dan 
voorheen de wijken in te gaan en daar naar de mensen te 
luisteren. Alleen op deze manier kunnen we wat er onder de 
inwoners leeft in de gemeenteraad brengen.  
 
Daarnaast willen we ook de afdeling zelf versterken. We zul-
len dat gaan doen door niet alleen de nieuwe leden te be-
zoeken maar alle leden een bezoek te brengen. Tevens ligt 
het in onze bedoeling om te kijken of het mogelijk is om in 
Lochem weer een werkgroep te formeren. 
 
Ik wil u allen dan ook oproepen: “Doe actief mee!”. Met dit 
meedoen kunt u beginnen door de Algemene Ledenvergade-
ring op 12 april te bezoeken (DWK-gebouw, Leeuweriklaan 
19, 20.00 uur). Ik hoop dan ook dat ik u  kan begroeten op de 
ledenvergadering. 
 
Johan Oonk,  
Voorzitter. 
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JAARVERSLAG BESTUUR 
 

In het jaar 2010 hebben we veel energie moeten steken in 
het organiseren van respectievelijk de Gemeentelijke verkie-
zingen de verkiezing van de Tweede Kamer en de voorberei-
ding voor de Provinciale verkiezingen. In maart hebben we 
aan de wieg gestaan van de geboorte van een ROOD-
afdeling, die actief aan de slag is gegaan en zich onder lei-
ding van Nils Müller heeft ontwikkeld tot een slagvaardige 
jongerenafdeling voor de partij waar we trots op zijn.  
  

Half november is Ton Hofman, onze penningmeester na een 
lang ziekbed overleden. We herinneren ons Ton als zeer een 
betrokken mens. Zijn taken zijn tijdelijk door Johan Oonk 
overgenomen, en het bestuur is naarstig op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. 
 

Het SP-afdelingsbestuur heeft 10 reguliere vergaderingen ge-
had. Naast een nieuwjaarsreceptie zijn de SP-leden in Zutp-
hen twee keer bijeen geweest voor het bijwonen van een ver-
kiezingsavond en één keer voor een scholingsavond om de 
film Capatalism a Love Story te bekijken.  Het grondgebied 
van de afdeling Zutphen is aanzienlijk vergroot, omdat de SP 
afdeling Lochem bij Zutphen is gevoegd. Op termijn werken 
we toe naar het heroprichten van Lochem als een zelfstandi-
ge SP afdeling. We zijn echter blij met de steun die het be-
stuur intussen ontvangt van Bernie Nijweide die vanuit Lo-
chem het afdelingsbestuur in Zutphen is komen versterken. 
 

De verslagen van de SP-fractie, het marktcomité, de Hulp-
dienst, ROOD en het financieel jaarverslag maken deel uit 
van dit rapport en beschrijven adequaat waar de afdeling dit 
jaar verder mee bezig is geweest.   
De komende tijd zullen we ons concentreren op het verster-
ken van de afdeling en het bezoeken van nieuwe en bestaan-
de leden. Voorts zal het versterken van het bestuur en de 
hulpdienst en het bepalen van de scholingsbehoefte en ka-
dertraining veel aandacht krijgen dit jaar. 
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JAARVERSLAG SP FRACTIE 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het afgelo-
pen jaar, was het duidelijk dat de fractie aan een zware taak 
begon. Na de verkiezingen moesten we het stellen met één 
raadslid minder dan voorheen. De SP fractie bestaat nu uit: 
(1) Lilian Steenvoort, fractievoorzitter en raadlid, (2) Herman 
Torgensen, raadslid, (3) Corrie van Hoogmoed, (4) Hans 
Kosters en (5) Engbert Gründemann zijn onze vaste vervan-
gers, en (6) Dick Westerveld en (7) Adriaan van Gelder func-
tioneren als ondersteuners van de fractie. 
 

In 2010 zijn er 18 fractievergaderingen geweest, en een veel-
voud aan andere bijeenkomsten zoals presidium, forum en 
raadsvergaderingen. Daarnaast hebben de fractieleden tal 
van uitnodigingen geaccepteerd voor vergaderingen en bij-
eenkomsten binnen en buiten Zutphen. Leden van de fractie 
zijn op iedere SP marktdag aanwezig geweest en hebben ac-
tief meegedaan aan alle andere acties van de SP-afdeling in 
Zutphen. 
 

Na langdurige onderhandelingen werd in mei vorig jaar, het 
collegeakkoord tussen de PvdA, Stadspartij, GroenLinks en 
D66 getekend. Als snel werd het duidelijk dat alle energie, die 
de coalitiepartijen in dit, met pijn en moeite overeengekomen 
akkoord gestoken hadden, voor niets was geweest omdat al 
vòòrdat het gedoogkabinet Rutte in Den Haag was geïnstal-
leerd het duidelijk was dat er enorm bezuinigd ging worden. 
 

Toen men zich na de installatie van Rutte c.s. realiseerde dat 
er inderdaad gewoon geen geld was, werd alles in het ak-
koord dat geld kost, in de ijskast gezet, en werd besloten om 
met de negen fracties in de raad een “kerntaken discussie” te 
organiseren, om te kijken waar er bezuinigd kan worden.  
 

Om te voorkomen dat de gemeente onder curatele van de 
provincie wordt gesteld, en om de sterk verminderde rijksbij-
drage op gemeentelijk niveau op te vangen, moet er tussen 
nu en 2014 ongeveer 14 miljoen euro worden bezuinigd.  
Hoewel de meerderheid van de fracties tijdens de aanvang 
van de kerntakendiscussie aangaf, dat er op de programma’s 



 

6  

welzijn- en gezondheidszorg en sociale zaken niet bezuinigd 
mocht worden, is het college van plan op deze posten zo’n 3 
miljoen te bezuinigen. Kunst en cultuur moeten zo’n 2½ mil-
joen inleveren en eenzelfde bedrag gaat er op de gemeente-
lijke personeelsrekening gekort worden. Onderwijs, jeugd en 
jongeren en het beheer van openbare ruimte moeten 2 mil-
joen inleveren. Al met al een uitgavenreductie van zo’n 30 
procent. 
 

Vanzelfsprekend zoekt de SP-fractie steun bij die partijen, die 
samen met ons van mening zijn, dat de rekening voor de fi-
nanciële crisis niet moet worden betaald door diegene die 
part noch deel hebben aan het veroorzaken van de financiële 
janboel waarin ons land zich bevindt. Waar mogelijk zullen 
we ons ervoor inzetten dat er niet gekort wordt op uitgaven in 
de sociale sector. Als er gekort moet worden op kunst en cul-
tuur, moet de laagdrempelige cultuur, kost wat kost gespaard 
blijven. 
 

Voorts volgt de fractie met argusogen het financiële risicobe-
leid van het college. Toen er werd uitgegaan van groei heeft 
de gemeente via het grondbedrijf voor miljoenen geïnves-
teerd in grondontwikkeling voor bouwprojecten. De woning-
markt is nu vastgelopen en de verwachte winsten blijven uit. 
Alleen al bij een bouwproject als Leesten Oost staat een in-
vestering van 21 miljoen op het spel. Nu de realiteit niet groei 
maar krimp is, zit Zutphen dus vast aan enorme geldlenin-
gen, die afgelost moeten worden en waarover rente moet 
worden betaald. Eind december stond de schuldenrest boven 
de € 110 miljoen. Alleen al de rentebetaling voor het grond-
bedrijf is in 2010 op € 1,4 miljoen geraamd.  
 

Daarnaast staat de gemeente voor € 147 miljoen garant voor 
bankleningen aan het verliesleidende woningbedrijf Ieder1. 
Hoewel dit bedrijf claimt geen liquiditeitsproblemen te heb-
ben, geven haar eigen financiële prognoses aan dat er ook in 
de nabije toekomst vele miljoenen verlies zullen worden afge-
boekt. Als dit fout loopt en de banken de gemeentegaranties 
willen verzilveren, dan hebben we werkelijk de poppen aan 
het dansen. De fractie probeert haar inzicht in de gemeente-



 

  7 

lijke financiën te vergroten, door van nabij het gebeuren in de 
rekenkamercommissie te volgen.  
 

Naast dit raadswerk is de fractie ook nauw betrokken bij wat 
er op andere niveaus in politiek Zutphen gebeurt. We hebben 
met een motie het initiatief van ROOD om op de skatebaan in 
Leesten verlichting en andere verbeteringen aan te brengen, 
ondersteund. Samen met ROOD vertegenwoordigers zijn er 
ook huurhuizen bezocht in het kader van de Huisjesmelker- 
van- het jaar- verkiezing. Voorts hebben we vragen gesteld 
over het verloop van de Bronsbergen-problematiek, het soci-
aal beleid van Het Plein, de ongeoorloofde experimenten met 
het huurwoning toelatingsbeleid, milieuverontreiniging, en het 
goederenvervoer via het spoor. 
 

Waar mogelijk zullen we het werk van de SP in de buurt en 
de SP-Hulpdienst te ondersteunen. Het komende jaar zullen 
we ons blijven inzetten om aan de menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit invulling te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Lilian          Herman 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

   Hans          Enbert      Corri              DicK        Adriaan                                
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JAARVERSLAG ROOD 
 

Op dit moment staat ROOD Zutphen binnen de hele 
vereniging bekend als een erg goed draaiende groep. Ze 
wordt met enige regelmaat als voorbeeld gebruikt. Daar kun-
nen we trots op zijn. Het kan daarom geen kwaad om eens 
een blik op het verleden van de nog maar jonge ROOD groep 
te werpen. In de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 
2011 is ROOD Zutphen onherkenbaar veranderd. 
 

Van begin 2010…Acties 
 

De officiële geboorte van ROOD Zutphen vindt plaats op 8 
oktober 2009. Van echte activiteiten is dan nog geen sprake. 

De website vermelt berichten van 
handte-keningenacties voor een OV 
jaarkaart voor MBO’ers en tegen de 
bezuinigingen op het Hoger 
Onderwijs. Verder is er nog sprake 
van de actie ‘de leerling aan het 
woord’. Deze actie had uit kunnen 
groeien tot iets moois, maar de 

actieve leden van ROOD Zutphen lieten het steeds meer 
afweten. 
 

Op 10 februari, tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 
2010, verschijnt er een op het oog relatief onbelangrijk 
bericht op de site van ROOD Zutphen. ‘ROOD gaat 
zadelhoesjes verspreiden’, is de strekking van het verhaal. 
Tijdens deze campagneactie betrekt contactpersoon Nils 
Müller zijn vrienden (die dan nog geen lid zijn) meer en meer 
bij ROOD. 
 

Woensdag 10 maart 2010 start ROOD Zutphen de tot nu toe 
meest spraakmakende actie. ROOD is erachter gekomen dat 
de skaters van skatebaan De Canyon het vreselijk vinden dat 
er geen verlichting op hun skatebaan is. ROOD startte de 
daaropvolgende maanden samen met de skaters van De 
Canyon verscheidene acties voor de gewenste verlichting, 
maar ook voor bankjes en prullenbakken. 
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Zonder dat daar ook maar enige vermelding van op de 
website van ROOD Zutphen te vinden is, vindt op 29 maart 
2010 de ware geboorte van ROOD Zutphen plaats. De 
vrienden van contactpersoon Nils Müller besluiten dan 
gezamenlijk lid te worden van de vereniging, om zo de 
skaters actief te kunnen steunen in hun acties. 

Op zaterdag 24 april bereikt de skatebaanactie zijn 
hoogepunt. Meer dan veertig skaters en BMX’ers staan 
samen met de voltallige ROOD groep op de markt om op een 
miniramp hun talenten te showen.  
 

Wethouder Geerken komt langs en gaat in gesprek met de 
skaters, waarna hij zijn 
handtekening zet. 
  

Op 10 mei verzamelt dezelfde 
groep zich in de raadszaal om 
daar in de raad het nut en de 
noodzaak van de skatebaan-
verlichting te onderstrepen. Met 
succes werd op dat moment 

gedacht, want de skaters konden in overleg met de buurt-
bewoners over de praktische uitvoering van het plan. In 2011 
zou echter blijken dat de bestuurders van Zutphen de skaters 
blij hebben gemaakt met een dode mus: de skatebaan ver-
lichting komt er niet. ROOD gaat door met nieuwe acties. 
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Op 13 juni werd ROOD Zutphen-contactpersoon Nils Müller 
op de Algemene Ledenvergadering gekozen tot landelijk 
bestuurslid van ROOD . Nils blijft echter ook gewoon contact-
persoon van ROOD Zutphen, maar dient wel op zoek te gaan 
naar eventuele vervangers. 
 

Naar aanleiding van de (op dat moment) succesvolle 
afronding van de skatebaanactie ontvangt ROOD Zutphen op 
zondag 5 september de prijs voor ‘meest veelbelovende 

ROOD groep van Nederland’ op 
de landelijke aftrap van het 
nieuwe actiejaar. De prijs is een 
gouden skateboard. ROOD lid 
Joost Heuvelink nam hem in 
ontvangst. Emile Roemer 
feliciteert ROOD Zutphen 
persoonlijk, en stelt dat de 

prijsuitreiking het hoogtepunt van de dag is. 
 

Na de skatebaanactie was het tijd voor een nieuwe actie, 
omdat skatebaan verlichting slechts een kleine stap is in het 
bereiken van een beter Zutphen. In september gaat ROOD 
op zoek naar een nieuw onderwerp dat onder jong Zutphen 
leeft. Zo kwamen zij in gesprek met een van de bewoners 
van het nieuwe anti-kraakpand op de Voorsterallee. Zij gaven  
aan dat het praktisch onmogelijk is om in Zutphen een 
fatsoenlijke kamer te huren. Alle kamers die je kunt huren, 
worden beheert door huisjesmelkers. 
 

Op 5 oktober verschijnt in de lokale kranten het bericht dat 
ROOD ‘op jacht’ gaat naar huisjesmelkers in Zutphen. 

Wekenlang gaan zij de deuren langs 
om onderzoek te doen naar de 
grootste huisjesmelker van Zutphen. 
Op 6 november staat ROOD op de 
markt met een koeienpak om de 
mensen daar op te roepen  om hun 
huisbaas nu nog snel te nomineren. 
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Op 13 november wordt Huisjesmelker Kloppers uitgeroepen 
tot Huisjesmelker-van-het-Jaar van Zutphen. De gasslangen 
vlak boven de fornuizen en de verouderde brandslangen  
maken ‘de Klopperspanden’ – zoals ze ondertussen 
genoemd worden –  volgens de bewoners levensgevaarlijk. 
Het loshangende behang en de jarenlang niet onderhouden 
voorgevels doen de panden van huisjesmelker Kloppers 
verpauperd ogen. En maandenlange Klopjacht volgt. Op 22 
december stuurt Kloppers zijn huurders een brief waar in hij 
stelt dat er allemaal niets waar is van ‘de mediaberichten van 
de SP’, maar ROOD heeft dan al zo'n goed contact met de 
bewoners dat ze de brief (meerdere malen) in handen krijgen 
en deze tegen de huisjesmelker gebruiken. In 2011 verstuurt 
ROOD samen met de bewoners een reactie op de brief van 
Kloppers, waarin zij eisen dat Kloppers ‘deze week nog’ aan 
de slag gaat met de in de brief opgestelde eisen.  
 

Communicatie 
 

Een andere opvallende ontwikkeling bij ROOD Zutphen, met 
name in de tweede helft van 2010, is de ontwikkeling van 
meer en professionelere communicatiemiddelen. Zo was het 
enige communicatiemiddel van ROOD Zutphen (naast het 
gebruikelijke op straat staan) in januari slechts nog een 
aparte pagina op de website van de lokale SP afdeling. 
Gedurende het jaar is ROOD meer gebruik gaan maken van 
sociaal media. 
  

Zo hebben we een hyves waar 122 Zutphense jongeren lid 
van zijn, die maandelijks een blog van contactpersoon Nils 
Müller ontvangen. Die blog wordt door een groot gedeelte 
daadwerkelijk gelezen, blijkt uit de reacties. ROOD Zutphen 
heeft ook een Twitteraccount, met 64 volgers, voor een groot 
deel bestaand uit SP’ers uit andere steden en lokale pers.  
 

Sinds kort heeft contactpersoon Nils Müller een Twitter 
account, waarin hij regelmatig post over acties van ROOD 
Zutphen. Inmiddels krijgt ROOD Zutphen een eigen website, 
los van de site van de lokale SP afdeling. Naast communi-
catiemiddelen op internet heeft ROOD Zutphen in 2010 ook 



 

12  

een opzet voor een lokale ‘Code ROOD’ in gemaakt, die als 
inlegvel voor de landelijke ‘Code ROOD’ dient. 
 

Ledengroei 
 

ROOD heeft in 2010 een enorme kwantitatieve en 
kwalitatieve groei doorgemaakt. In januari 2010 telt ROOD 
Zutphen 14 leden, maar in januari 2011 zijn er hier nog maar 
9 van over omdat de andere 5 zijn uitgeschreven, in verband 
met het bereiken van de maximale leeftijd. Wil ROOD 
voortbestaan, dan moet er dus wat gebeuren. Toch lijkt er 
een continue groei plaats te vinden. In november en 
december 2010 komen er steeds meer leden bij. 
In 2010 stijgt het aantal actieve leden van 3 (of feitelijk 1) 
naar 8. In december 2010 valt dit aantal terug tot 4, omdat 
sommige actieve ROOD leden verhuizen of gaan werken. 
Het voordeel van verhuizen is dat leden die in Zutphen 
begonnen zijn, in andere steden ROOD groepen gaan 
starten, zoals in februari 2011 in Zwolle.  
 

….tot eind 2010 
 

Eind 2010 is ROOD Zutphen een 
totaal andere ROOD groep dan begin 
2010. Die omslag vond vooral plaats 
in maart, toen er een nieuwe groep 
toetrad tot ROOD, waardoor het 
mogelijk werd lokale acties te voeren. 
Lokale acties en lokaal succes met de 
jongeren uit Zutphen waren het ge-
volg, waardoor Zutphen een grote 
naamsbekendheid heeft opgebouwd. 

Niet alleen via acties en media, maar ook door een verbete-
ring van de communucatiemiddelen. 
 

Toekomst 
 

In 2011 gaat ROOD Zutphen zich voornamelijk op de 
toekomst richten. 2010 was het jaar van de start van ROOD 
Zutphen. In 2011 moet ROOD Zutphen een toekomst krijgen 
en duurzaam worden. Dat betekent doorgaan met de  
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verbreding die in 2010 heeft plaatsgevonden. De leden van 
de ROOD groep van vóór de enorme groei in de laatste 
maanden van 2010 zullen naar de basis- en kaderscholing 
gaan, en zoveel mogelijk nieuwe leden zullen actief 
betrokken worden bij nieuwe acties. Daarvoor is het noodza-
kelijk dat de skatebaanactie en de huisjesmelkeractie snel tot 
een succesvol einde worden gebracht. 
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SP HULPDIENST JAARVERSLAG 2010 

 
Hoewel het te ver zou gaan om te stellen dat de SP 
Hulpdienst in Zutphen niet functioneert, is het duidelijk dat de 
dienst met een chronisch menskrachttekort te kampen heeft. 
De afgelopen twee jaar is de hulpdienstcoördinator positie 
constant vacant geweest. Het schip wordt min of meer 
drijvend gehouden door de welbedoelde inspanningen van 
twee á drie afdelingsleden, die proberen hulp te verlenen aan 
diegene die daar om vragen. 
 

Als de leden van de SP-afdeling in Zutphen vinden dat hier 
verandering in moet komen, dan moet er snel iemand 
gevonden worden die de hulpdienstcoördinator-functie kan 
gaan vervullen en die in staat is om meer mensen actief bij 
het werk van de hulpdienst te betrekken.  
 

De ad interim hulpdienst coördinator probeert samen met 
Lenne Giesen hulp te bieden waar het kan, maar het zou veel 
beter zijn als het SP hulpdienstwerk beter gecoördineerd en 
door meer mensen dan nu het geval is wordt ondersteund. 
Een actieve en effectieve hulpdienst helpt de SP-afdeling op 
de kaart te zetten. Het heeft een ledenwervende functie, en 
geeft de afdeling een goed inzicht in wat de maatschappelijke 
noden en problemen zijn.  
 

Naast deze essentiële sociaal- en maatschappelijke 
barometerfunctie wordt er via de hulpdienst op een heel 
praktische wijze hulp en advies geboden aan mensen met 
kleine en grote problemen. De hulp varieert van het schrijven 
van een brief, of een beklagschrift tot een gezamenlijk 
bezoek aan een consulent in Het Plein of een advocaat om te 
zorgen dat een aanvraag goed terecht komt en correct 
behandeld wordt. 
 

De schuldhulpverlening problematiek in Zutphen is explosief 
gestegen in 2010. Het aantal aanmeldingen lag drie keer 
hoger dan het totaal van de aanmeldingen in 2009. En de 
schulden zijn beduidend groter dan voorheen. De capaciteit 
van Het Plein om adequaat met deze toevloed om te gaan is 
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gereduceerd, omdat de contracten van het tijdelijk extra 
personeel dat ingehuurd was om de achterstand weg te 
werken, wegens de bezuinigingen niet zijn verlengd. Hoe je 
het ook wendt of keert de rekening van de economische 
crisis wordt bij de zwaksten in de samenleving gelegd. 
Zolang dat blijft gebeuren is het werk van de hulpdienst van 
groot belang. 
 

Dankzij dit werk zijn de huurders van de seniorenwoningen 
aan de Scheurkamp en Bieshorstlaan in Warnsveld, in 2009 
in staat geweest om juridische stappen te ondernemen tegen 
de sloopplannen van hun woningen door het woningbedrijf in 
Warnsveld. In juli vorig jaar wees de rechter op technische 
gronden de vordering van de senioren af. Hij gaat niet 
inhoudelijk in op de merites van de zaak. In het 6-pagina 
tellende vonnis onderschrijft de rechter echter dat er wel 
inhoudelijke redenen zijn die gebruikt kunnen worden in een 
hoger beroep. Hij benadrukt dat de senioren monddood zijn 
gemaakt door eengezinswoningen en seniorenwoningen als 
een enkelvoudige bouwkundige renovatie eenheid te 
beschouwen. Hierdoor erkent hij dat de klacht van de 
senioren niet van grond ontbloot is. Mede daarom hebben in 
september vorig jaar de bewoners besloten tegen het vonnis 
in hoger beroep te gaan. 
 

Uiteindelijk zouden we graag van deze gelegenheid gebruik 
willen maken om alle lezers die bereid zijn om een handje te 
helpen met het versterken van de hulpdienst te vragen dit 
kenbaar te maken. De verarming en vereenzaming van een 
groot deel van de Zutphense bevolking neemt hand over 
hand toe, en te veel mensen vallen tussen de wal en het 
schip. Help de hulpdienst helpen. 
 

Werkzaamheden SP Hulpdienst 2010 
 

Zie volgende pagina. 
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№ Activiteit: Aantal: 

1. Aanvraag WMO voorziening : 1 

2. Aanvraag aanvullende bijstand: 1 

3. Aanvraag bijzondere bijstand gebruiksgoederen: 1 

4. Aanvraag bijzondere  bijstand anders: 1 

5. Aanvraag langdurigheidtoeslag: 3 

6. Aanvraag categoriale bijzondere bijstand: 4 

7. Aanvraag retributiefonds: 3 

8. Aanvraag huur en zorgtoeslag of wijzigingen: 4 

9. Aanvraag  kinderopvangtoeslag: 1 

10 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting: 2 

11 Aanvraag voedselbank: 1 

12 Aanvraag her indicatie PGB: 1 

13 Ondersteuning herbeoordeling Het Plein: 2 

14 Ondersteuning gesprek Het Plein: 5 

15 Ondersteuning gesprek schuldhulpverlening: 6 

16 Ondersteuning in het treffen van betalingsrege- 3 

17 Ondersteuning juridische hulpverlening: 3 

18 Hulp bij bezwaarprocedure: 4 

19 Begeleiding hoorzitting: 1 

20 Aanvraag Digitale Identiteit №: 8 

21 Belastingaangifte: 22 

22 Belastingdienst brieven,uitstel e.d. 9 

23 Telefonisch advies: 12 

24 Telefonisch contact Het Plein: 9 

25 Telefonisch contact belastingdienst: 10 

26 Telefonisch contact UWV: 3 

27 Telefonisch contact AGIS: 4 

28 Telefonisch contact schuldhulpverlening: 7 

29 Telefonisch contact Stadsbank: 8 

30 Andere administratieve ondersteuning: 35 

 Totaal aantal interventies in 2010 174 
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DE SP-MARKT IN 2010 
 

Ook in 2010 hebben we ons (rode) gezicht op de markt laten zien. 

Via diverse acties en enquêtes, of door er gewoon te staan en vra-

gen te beantwoorden of de bekende “SP-snuisterijen” uit te delen – 

met name een enorme hoeveelheid ballonnen is in 2010 van hand 

tot hand gegaan. De indruk is dat dit algemeen werd 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, m.u.v. de maanden juli, augustus en december op 

iedere laatste zaterdag van de maand georganiseerd (van 9 tot 14 

uur). Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 in gedach-

ten was er echter al in december 2009 begonnen met extra marktda-

gen, gericht op die verkiezingen en dat liep door tot een week na die 

verkiezingen: de goede gewoonte om SP-stemmers  te bedanken 

wordt steeds weer gewaardeerd. Korte tijd later mochten we deze 

exercitie herhalen voor de 2e – Kamerverkiezingen. 

 

Enquêtes 
In 2010 zijn er diverse andere acties en enquêtes georganiseerd, 

zowel van deur-tot-deur als op de markt. Gemiddeld werden per 

marktdag met een dergelijke enquête of actie 400 steunbetuigingen 

opgehaald door gemiddeld 5 marktlieden. 

 

De grote klapper van 2010 was natuurlijk de door ROOD georgani-

seerde Skatebaan-actie, waarvoor op de markt, naast de kraam, een 

heuse halfpipe was opgesteld. Met vervolgacties, waarvoor veel 

sympathie van onze bezoekers, en met als gevolg dat in de loop van 

2010 de aanwas van jonge leden behoorlijk is toegenomen. 

 

Hulpdienst, nieuwe leden 
In 2010 zijn 9 hulpvragen doorverwezen naar de Hulpdienst en heb-

ben zich 5 nieuwe leden aangemeld via een direct contact aan de 
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marktkraam. Ook meldde zich één nieuw marktlidteam aan, maar 

deze is in de loop van 2010 weer afgehaakt. 

 

Tenslotte 
2010 is in vele opzichten een druk marktjaar geweest. 
Ik wil hierbij dan ook de vaste marktmensen, de fractieleden, 
de opbouwers en de afbrekers en natuurlijk de ROOD-
jongeren  bedanken voor hun geweldige inzet op de markt - 
in weer en wind. 
 
Wim Musch 
Markcoördinator 
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Financieel verslag 
 
Winst en verliesrekening  31-12-2010  
 
Ontvangsten  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 31-12-2010 

 

Reguliere bijdrage landelijke partij 4.623,66 

Overige inkomsten 4.722,35 

Totaal inkomsten 9.346,01 

Ten laste van eigen vermogen / resultaat 5.863,96 

Totaal 15.209,97 

Reiskosten 335,16 

Organisatie- en kantoorkosten 5.656,23 

Kosten campagnes/ acties 7.102,04 

Diversen 2.116,54 

Totaal uitgaven 15.209,97 

Activa Passiva 

Inventaris 758,89 Algemene reserve 20.053,98 

Giro rek. Cour. 7.982,81     

Kapitaalrek. 11.230,70     

Kas 81,58     

  20.053,98   20.053,98 
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Toelichting 
 

De afdeling Zutphen heeft een gezonde financiële  basis.  
We kunnen zonder problemen onze rekeningen voldoen.   
 
We zijn dit jaar geëindigd met een negatief resultaat ten be-
drage van 5.863,96.  Dit is voornamelijk te danken aan de 
twee verkiezingen die we in 2010 hebben gehad te weten de 
verkiezingen voor de gemeenteraad en de Tweede Kamer-
verkiezingen. We hebben met name voor de campagne voor 
de gemeenteraad meer geld uitgetrokken dan anders. 
 
Maar met een algemene reserve van 20.000,= euro staat de 
vereniging er goed voor.  
   
Tijdens de ALV zijn de financiële stukken ter inzage aanwe-
zig.  
 
Maart 2011  
Johan Oonk,  
waarnemend penningmeester 
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JAARPLAN 2011 

 
1. De afdeling versterken door het bezoeken van zowel 

de bestaande als de nieuwe leden. 
 

2. De afdeling uitbreiden door met name waar mogelijk 
en wenselijk ledenwerfacties te houden. 
 

3. Het onderzoeken van de scholingsbehoefte en het or-
ganiseren van gerichte scholingen. 
 

4. Nog meer dan nu de wijken in (Buurten in de Buurt) en 
waar wenselijk samen met de mensen acties opzetten. 
 

5. We gaan kijken met name door het bezoeken van de 
leden of het ons lukt om in Lochem weer een actieve 
werkgroep te starten zodat ze op termijn weer kunnen 
uitgroeien tot  een afdeling. 
 

6. Wij zullen net als in 2010 weer iedere laatste zaterdag 
van de maand op de markt te vinden zijn. 
 

7. Wij zullen ROOD en hun nog te voeren acties onder-
steunen. 
 

8. Wij zullen proberen om meer publiciteit te genereren. 
Dit is zowel voor de afdeling als voor de fractie een 
doelstelling. 
 

9. Wij zullen blijven werken aan het verbeteren van onze 
web site. Meer en vaker berichten erop zetten. 
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algemene gegevens  

Socialistische Partij afdeling Zutphen 
Algemeen telefoonnummer: 0575-510547 
 
BESTUUR 
 

Voorzitter  
Johan Oonk - Weg naar Laren 68 - 7203 HN - Zutphen 
t: 0575 - 510547 
e: zutphen@sp.nl 
 

Organisatiesecretaris 
Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK Zutphen 
t: 0575 – 524707 
e: h.kosters@raad.zutphen.nl 
 

Notulist (bestuur en fractie) 
Engbert Grűndemann - Leeuweriklaan 19 - 7203 JD  Zutphen 
t:  0575-470582 m.: 06-16963932 
e: engbert@tomaatnet.nl 
 

Penningmeester 

Waarneming door Johan Oonk 
 

Algemene bestuursleden  
Wim Musch (coördinator marktteam) 
Johan Altena (logistiek) 
Max Scherjon (webmaster) 
Bernie Nijweide (Lochem) 
Lilian Steenvoort (fractie voorzitter) 
Nils Müller (rood coördinator) 
 
FRACTIE 
 

Fractievoorzitter 
Lilian Steenvoort 
Mulderskamp 91 - 7205 BT Zutphen 
t: 06 – 1541.4221 
e: le.steenvoort@gmail.com 
 

mailto:zutphen@sp.nl
mailto:h.kosters@raad.zutphen.nl
mailto:engbert@tomaatnet.nl
mailto:le.steenvoort@gmail.com
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Raadslid 
Herman Torgensen - Spoordijkstraat 39 - 7205 BK Zutphen 
t: 0575 – 512434 
e: h.torgensen@raad.zutphen.nl  
  
Plaatsvervangende raadsleden 
 

Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK Zutphen 
t: 0575 – 524707 
e: h.kosters@raad.zutphen.nl  
 

Corrie van Hoogmoed 
Lammerstraat 22 -  7204 GL Zutphen 
e: c.vanhoogmoed@raad.zutphen.nl 
 

Engbert Grűndemann - Leeuweriklaan 19 - 7203 JD  Zutphen 
t: 0575 - 470582 m.: 06-16963932 
e: engbert@tomaatnet.nl  
 

Fractiemedewerker  
 

Dick Westerveld - Berkenlaan 245 - 7204 EJ Zutphen 
t: 0575 – 515680 
e: d.westerveld6@upcmail.nl 
 
Adriaan van Gelder - Dr. Kuyperstraat 6 - 7204 LW Zutphen 
t: 0575-527128 
e: acgvangelder@hotmail.com 
  
HULPDIENST 
 

Coördinator (ad interim)  
Engbert Grűndemann 
t: 0575 - 470582 
e: hulpdienstzutphen@sp.nl 
  
WEBMASTER 
 

Max Scherjon - Herdershof 80 - 7232 BV Warnsveld 
t: 06 - 3438.1108 
e: webmasterzutphen@sp.nl 
 

mailto:h.torgensen@raad.zutphen.nl
mailto:h.kosters@raad.zutphen.nl
mailto:vanhoogmoed@raad.zutphen.nl
mailto:engbert@tomaatnet.nl
mailto:d.westerveld6@upcmail.nl
mailto:acgvangelder@hotmail.com
mailto:hulpdienstzutphen@sp.nl
mailto:webmasterzutphen@sp.nl
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