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VAN DE VOORZITTER 
 
Kameraden, 
 
Met trots bied ik u het jaarverslag 2011 en het jaarplan 2012 
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 verder verstevigen.  Hier hebben we in 2011 een 
begin mee gemaakt en hiermee zullen we in 2012 doorgaan.  
We gaan niet alleen de buurten in om folders af te geven, 
maar zullen ook met ledenwerfcampagnes en met enquêtes 
de wijken ingaan om het draagvlak voor de SP nog groter te 
maken. 
 

Daarnaast zullen we er aan blijven werken om de afdeling en 
de fractie te versterken. We zullen dat gaan doen door leden 
te bezoeken. We hebben daar een bescheiden begin mee 
gemaakt in 2011 en we zullen dit in 2012 gaan intensiveren. 
Ook zullen we in 2012 onze aandacht meer op Lochem moe-
ten gaan richten want er is daar weer zicht op een werk-
groep. 
 

Ik hoop dat ik u allen kan begroeten op de ledenvergadering 
van 10 april 2012. 
 

Johan Oonk,  
voorzitter. 
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JAARVERSLAG BESTUUR 
 

In  2011 is het afdelingsbestuur van SP-Zutphen aan-
zienlijk versterkt door de benoeming van een nieuwe 
penningmeester (Joost Kahmann), door de toevoeging 
van maar liefst twee nieuwe ROOD-vertegenwoordigers 
(Ellis Müller en Ellen Jager) en de nieuwe SP Hulpdienst-
coördinator, Ineke Rekelhof.  De zittende bestuursleden 
zijn blij met deze uitbreiding en wensen ze veel voldoe-
ning en succes in hun nieuwe functie. 
 

Het bestuur heeft dit jaar 10 reguliere maandelijkse be-
stuursvergaderingen gehad.  Er is een nieuwjaarsrecep-
tie  georganiseerd en er zijn 2 algemene ledenvergade-
ringen geweest. De afdelingsleden zijn bijeengekomen 
voor drie scholingsavonden over respectievelijk de  
(1) organisatie van verkiezingscampagnes  
(2) afdelingscommunicatie  
(3) een goed bezochte filmavond waarin de film 

“Inside Job”  van Charles Ferguson werd ver-
toond. Geïnteresseerde leden kregen met deze 
film achtergrondinformatie over de mondiale fi-
nanciële crisis.  

 

Drie leden van het afdelingsbestuur hebben een SP-
weekend kadertraining gehad. Verschilende SP-leden 
hebben de cursussen van het SP-scholingsteam bijge-
woond in Utrecht over  
het runnen van de hulpdienst  
de ophanden zijnde veranderingen in de WMO en de 
jeugdzorg  
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en het organiseren van acties.  
 

Vier leden van ROOD zijn met de basisscholing begon-
nen en 4 kaderleden uit Zutphen bezoeken nu de maan-
delijkse kadervorming, georganiseerd door het landelijk 
scholingteam.  
 

Dit jaar zijn we jammer genoeg niet in staat geweest 
om binnen de afdeling de tweemaandelijkse trainingcy-
clus “Heel de Mens” te organiseren.  Maar in 2012 zul-
len we deze trainingsessies hervatten. 
 

Leden van het afdelingsbestuur hebben 10 keer het re-
gio-overleg bijgewoond en de afdeling heeft ook naar 
alle regioconferenties een delegatie afgevaardigd.  
 

Verder heeft de afdeling de viering van jaarlijkse Dag 
van de Vrede mee gefinancierd en actief ondersteund.  
 

Samen met de vakbonden en andere partijen heeft de 
afdeling meegedaan aan het organiseren van de jaarlijk-
se Sociale Welzijnsmarkt. 
 

In het kader van de  provinciale verkiezingen in 2011 
hebben we ons stevig, ingezet om zo veel mogelijk SP 
kandidaten verkozen te krijgen. Door heel  Zutphen en 
Lochem zijn alle aanplakborden herhaaldelijk van onze 
verkiezingsposters voorzien. Daags voor de verkiezin-
gen hebben we een geluidswagen gebruikt om de stem-
mers op te roepen met de verkiezingen mee te doen. 
En direct na de verkiezingen hebben we gewoonte ge-
trouw middels posters de mensen bedankt die op de SP 
hebben gestemd. Op de verkiezingsavond zelf was 
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iedereen uitgenodigd om samen het verloop van de 
stemming op een groot scherm te volgen.  Het was een 
gezellige avond. We scoorden een verkiezingsresultaat 
om trots op zijn. 
 

In de Zutphense buurten Tichelkuilen en het voormalig 
Voorsteralleekwartier heeft de SP buurtonderzoeken 
gedaan. Het onderzoeksresultaat is via onze website 
bekendgemaakt. In beide wijken zijn de resultaten van 
het buurtonderzoek ook huis aan huis bezorgd en is er 
met de bewoners en hun wijkraden gesproken. Waar 
nodig/mogelijk is natuurlijk ook iets gedaan om de pro-
blemen die door de buurtonderzoeken naar boven kwa-
men op te lossen. Door het uitvoeren van deze enquê-
tes is ons contact met de buurtbewoners verstevigd en 
ons begrip van wat er op wijkniveau speelt, verder ver-
hoogd. In  Warnsveld hebben we via huis aan huis-
bezoek ook leden voor de SP geworven. 
 

De afdeling heeft de landelijke “Armoede Werkt Niet-
campagne” van de SP en andere linkse oppositiepartij-
en actief ondersteund. Voor de tweede manifestatie in 
Den Bosch hebben we het initiatief genomen om samen 
met de lokale PvdA-afdeling een bus te huren.  
 

We hebben ook geholpen met het faciliteren van RONA 
(Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) vergaderin-
gen in Zutphen over het programma hoogfrequent 
spoor (PHS). Daarnaast hebben we ook actief de succes-
volle handtekeningenactie ondersteund om toiletten 
terug te krijgen op de treinen in Gelderland. 
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Na een recente landelijke actie om alle leden die de 
contributie niet meer betaalden uit het bestand van de 
SP te verwijderen, is ook in Zutphen het aantal leden 
iets afgenomen. Maar het bestuur is vol vertrouwen dat 
we dit jaar het ledenbestand kunnen uitbreiden. (in 
jan./febr. 2012 hebben we al 12 nieuwe leden). 
 

Het bestuur van Zutphen is bezig om in het naburige  
Lochem opnieuw een SP-afdeling op te zetten. Het 
groepje nieuwe (en oude) leden in Lochem die zin heb-
ben om een ledenwerkgroep te vormen, groeit gestaag. 
We hopen dat deze trend zich voortzet. 
 

Onze website www.zutphen.sp.nl heeft ons ook dit jaar 
weer goede diensten bewezen. Consciëntieus bijgehou-
den door onze webmaster Max Scherjon.  
 
 

Organisatie secretaris   Notulist 
Hans Kosters      Engbert Gründemann 
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JAARVERSLAG FRACTIE  

 

De SP-fractie heeft in 2011 een nieuw lid mogen ver-
welkomen:  Jeroen van der Heide is aangesteld als onze 
nieuwe fractieondersteuner.  Jeroen komt uit de ROOD-
gelederen, en de fractie kan zijn kennis en enthousiaste 
inbreng als bouwkundige goed gebruiken. 

   

SAMENSTELLING 

 

De fractie heeft in 2011 8 leden 
(1) Lilian Steenvoort, fractievoorzitter en raadslid 

(2) Herman Torgensen, raadslid 

(3) Corrie van Hoogmoed, vervangend raadslid 

(4) Hans Kosters, vervangend raadslid 

(5) Engbert Gründemann, vervangend raadslid 

(6) Dick Westerveld, fractieondersteuning 

(7) Jeroen van der Heide, fractieondersteuning 

(8) Adriaan van Gelder, fractieondersteuning 

Verdere uitbreiding en versterking van dit team blijft 
een belangrijke prioriteit. 
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ACTIVITEITEN 

 

In 2011 zijn er 18 fractievergaderingen geweest en een 
veelvoud daarvan aan andere bijeenkomsten, zoals pre-
sidium-, forum- en raadsvergaderingen. Daarnaast zijn 
er tal van uitnodigingen geaccepteerd voor vergaderin-
gen binnen en buiten Zutphen.  De leden van de fractie 
zijn goed geïntegreerd in de afdeling. De fractie is verte-
genwoordigd in het bestuur, op iedere SP-marktdag zijn 
fractieleden aanwezig en waar mogelijk ondersteunen 
we vanuit de fractie SP- en ROOD-acties. 

 

UITGELICHT 

 

Anders dan oorspronkelijk in de raad overeengekomen, 
heeft de in 2010 gestarte “kerntaken-discussie” (KTD) in 
2011 niet geleid tot een raadsbrede consensus over de 
bezuinigingsmaatregelen in Zutphen.  Zeer tegen de 
wens van de oppositiepartijen in, vond het college het 
nodig om met de hulp van dure externe consulenten 
een serie draconische bezuinigingsvoorstellen voor te 
stellen, waar geen zinnig mens iets van begreep.  

 

Bibliotheek Broederenkerk 
Zo zou bijvoorbeeld de goedlopende bibliotheek in de 
historische Broederenkerk grotendeels moeten verhui-
zen naar een veel kleinere en maar liefst 9.1 kilometer 
verder gelegen dependance. Dit rare voorstel ontketen-
de een massaal protest van de leden van de Graafschap 
bibliotheek in Zutphen (ruim 9.500 abonnementhou-
ders) dit protest werd actief door de SP ondersteund. 
De protestacties haalden zelfs de nationale pers, en 
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hebben vooralsnog  voorkomen dat dit  plan werd gere-
aliseerd. 

   

In actie tegen de bezuinigingen 

Hoewel er nooit een feitelijke discussie is geweest over 
welke taken de gemeente  tot de hare zou moeten re-
kenen, presteerde het college het om in april 2011 haar 
bezuinigingenplannen in een document getiteld Verso-
beringen en gericht investeren  te presenteren. Dit zou 
de uitkomst zijn van een “brede maatschappelijke dis-
cussie”.  Deze plannen werden zeer slecht ontvangen 
door alle oppositiepartijen, omdat het college van  
B en W er niet in slaagt taken te definiëren die de ge-
meente kan afstoten en waarop de gemeente dus kan 
bezuinigen. Tegen afspraken in gebruikt het college de 
kaasschaafmethode om te bezuinigen en gaat het rustig 
door met gericht investeren in politieke prioriteiten, 
hobby’s en paradepaardjes van de coalitiepartijen.   
Tot grote ontsteltenis van de coalitiepartijen verlieten 
praktisch alle oppositiepartijen de vergadering bij de 
presentatie van dit plan. Ook de SP, want waarom zou 
je de door het college geformuleerde uitkomst van de 
Kern Taken Discussie bekrachtigen, als de die niet eens 
volgens de afspraken is gehouden. 
 

DE SP ALS WAAKHOND 
 

Zoals we in ons vorig jaarverslag al aankondigden, zijn 
we door onze minderheidspositie “veroordeeld” ervoor 
te waken dat de bezuinigingen de armste en zwakste 
groepen in de samenleving onevenredig treffen. 



 

  11 

 

Parkeerontheffingen 
Een voorbeeld: om op kosten voor inning en admini-
stratie te bezuinigen worden  parkeerontheffingen voor 
invalide automobilisten nu in een klap verhoogd van  
€ 35,--  naar € 250,-- voor 5 jaar. Dat de gemiddelde ge-
handicapte niet in staat is om in een keer het verschul-
digde bedrag van € 250,- vooruit te betalen, in plaats 
van een gespreide betaling, lijkt het college maar niet te 
kunnen of willen begrijpen. 
 

Delta 

Ook op het gebied van de sociale werkvoorziening 
wordt het duidelijk dat men er niet voor terugschrikt 
om de rekening van de economische crisis eerst aan de 
zwakkeren in de samenleving te presenteren. Zo is er 
de sociale werkvoorziening Delta,  jarenlang een bedrijf 
waar iedereen trots op was. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt kregen via Delta een kans om op 
een zinvolle manier aan het arbeidsproces mee te 
doen. Men kon op een aangepaste werkplek voor Delta 
meerwaarde en winst creëren. Maar nu zijn niet langer 
de werknemers van Delta het  grootste kapitaal.  
In de optiek van de GroenLinks-wethouder -die voorzit-
ter is van de raad van bestuur van Delta worden Delta-
werknemers nu gezien als kostenpost, en Delta doet zijn 
best om zoveel mogelijk van zijn mensen elders, buiten 
het bedrijf,  gedetacheerd te krijgen.  Daarmee moet 
het bedrijf de winsten die in het verleden door Delta-
werknemers werden gegenereerd, óók ontberen en 
doet het bedrijf zichzelf in feite de das om.  De financië-
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le reserves, opgebouwd door jarenlange noeste arbeid 
en goed beleid  vliegen nu - net zoals de geïndiceerde 
werknemers - de deur uit. Het faillissement van het be-
drijf lijkt nabij.   
Delta-werknemers die zich jarenlang loyaal voor het 
bedrijf hebben ingezet, voelen zich gepasseerd en als 
wegwerpartikel behandeld. Veel van de detacherings-
projecten lopen spaak en dan komt men al snel achter 
de geraniums te zitten, zonder begeleiding, zonder re-
gelmaat en zonder de sociale contacten die het werken 
binnen Delta met zich meebracht.  
 

TENSLOTTE 

 

De SP-fractie kaart al deze problemen aan binnen en 
buiten de raad. Daarbij blijven we ons inzetten voor de 
begrippen die als een rode draad door ons programma 
heen lopen:  solidariteit, gelijkwaardigheid en menselij-
ke waardigheid. 
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Financieel verslag 
 

Winst en verliesrekening  31-12-2011 
 

Ontvangsten 

 
 

Uitgaven 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reguliere bijdrage landelijke partij 4.734,34 

Overige inkomsten 11.718,85 

Donaties 2.149,20 

Rente 82,23 

Totaal inkomsten 18.684,62 

Reiskosten 1.200,20 

Portokosten Tribune 197,34 

Organisatie- en kantoorkosten 5.802,84 

Kosten scholing 23,00 

Kosten campagnes/ acties 4.069,65 

Totaal uitgaven 11.293,03 

Resultaat 7.391,59 

Totaal 18.684,62 
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Balans 31-12-2011 

Toelichting 
De afdeling Zutphen heeft een gezonde financiële basis.  
We kunnen zonder problemen onze rekeningen vol-
doen.  We zijn, dit jaar, volgens de winst en verliesreke-
ning geëindigd met een positief resultaat ten bedrage 
van 7.391,59.  
 

Dit geeft echter een vertekend beeld omdat we i.v.m. 
de overstap van  de ING naar de Rabobank het bedrag 
van de Kapitaalrekening hebben moeten overboeken 
naar de gewone rekening (daardoor staat er een ont-
vangst van 11.718,85 op de V & W rekening).  
 

Kijken we naar de Algemene reserve dan zien we daar 
een terugloop van 20.053,98 naar 15.910,36 dit geeft 
een juist beeld n.l. dat wij dit jaar 4.143,62 ten laste van 
de algemene reserve hebben geboekt.  
 

Activa Passiva 

Inventaris 1.144,80 Algemene 
reserve 

15.910,36 

Giro rek. 
Cour. 

15.374,40     

Kapitaalrek. 0,00     

Kas 0,58     

  15.910,36   15.910,36 
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Dit is voornamelijk te danken aan de aanschaf van 2 
printers 995,33 en hogere uitgaven voor campagnes en 
acties. 
 
Tijdens de ALV zijn de financiële stukken ter inzage aan-
wezig.  
 
Maart 2012  
Johan Oonk, waarnemend penningmeester 
 
en Penningmeester 

Joost Kahmann 
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Jaarverslag ROOD Zutphen 2011 
 

Blijf niet mokkend aan de kant staan, maar stel een 
daad en toon je moed en sluit je aan in de strijd voor 
een beter Zutphen. 
 

ROOD is de jongerenvereniging van de SP. Over heel 
het land zijn meer dan 20 groepen actief. Zij voeren 
daar met de jongeren actie voor een discotheek, meer 
fietsenrekken bij het station of nog veel meer andere 
lokale thema's. 
 

Wat was het doel van vorig jaar 
In 2010 stond ROOD Zutphen nog in haar kinderschoe-
nen. In 2011 is zij uitgegroeid tot een volwaardige jon-
gerenvereniging. Dit komt omdat we een doel hebben 
gesteld. Begin 2011 wilden we meer professionaliteit. 
ROOD Zutphen moest professionaliseren.  
 

Hoe hebben we dat gedaan? 
Allereerst hebben we op vaste dagen bijeenkomsten. 
Elke laatste vrijdag van de maand komen we bijeen om 
de afgelopen maand door te spreken en om nieuwe ac-
ties te plannen. Daarnaast hebben we een vaste over-
legplek. Zo is het voor iedereen duidelijk waar we moe-
ten zijn. 
Nog een belangrijk onderdeel is onze vaste kerngroep.  
 

ROOD Zutphen heeft 10 actieve leden.  
Dwight Gomes, Jana Lieve, Floris Kamps, Jelle Bosman, 
Jeroen van der Heide, Matthijs ten Broeke, Ellen Jager, 
Joost Heuvelink, Nils Müller en Ellis Müller. Deze groep 
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heeft een vaste kerngroep die bestaant uit de contact-
persoon en de kernleden. Dit zijn leden die in hun vrije 
tijd veel bezig zijn met ROOD en die hun toekomst zien 
in ROOD en de SP. 
 

Op een overleg maken we gebruik van een agenda. Hier 
staan de vaste punten in die besproken worden. Ook 
het punt kritiek en zelfkritiek is hierin belangrijk. Zo 
voorkom je opgelopen irritatie binnen de groep. 
Tijdens het overleg worden notulen gemaakt. Deze 
worden uitgewerkt tot een to do list. Zo kan ieder actief 
lid zien wat hij of zij moet regelen en staat de taakver-
deling duidelijk op papier. Deze taakverdeling is tijdens 
het overleg standaard. De contactpersoon leidt het ge-
sprek. Er wordt iemand aangewezen die notulen maakt 
en de rest doet vooral waar ze goed in zijn. Leuke acties 
verzinnen en in gesprek komen met de mensen/jonge-
ren in Zutphen. Ook is er de mogelijkheid om scholin-
gen te volgen waardoor, de groep zich als maar blijft 
verbeteren. 
 

Wat zijn onze acties geweest afgelopen jaar 
Welke acties hebben we gevoerd?  
En wat hebben we bereikt?  
 

Januari 2011 
Het jaar 2011 begon met een massaal studentenpro-
test op het Malieveld in Den Haag. Het kersvers aange-
treden ultrarechtse kabinet laat gelijk zijn ware aard 
zien: keihard bezuinigen op de studenten. ROOD inter-
viewde Guus, één van de slachtoffers van het kabinet. 
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Februari 2011 
De skatebaanactie is nog lang niet ten einde, bleek in 
februari van 2011. De skaters gaven een code ROOD 
aan de gemeente Zutphen: als je zo met je jongeren om 
gaat, dan gaat het vroeg of laat fout. Jongeren moet je 
niet negeren, maar een plek geven in de samenleving 
 

Maart 2011 
Al sinds oktober 2010 voert ROOD samen met de bewo-
ners van “de Klopperspanden” actie voor verbetering 
van de verloederde panden van huisjesmelker Kloppers. 
In maart komt het tot een impasse: Kloppers weigert al-
le medewerking en schuift alle problemen van zich af. 
De twee belangrijkste acties lijken dan, als de eerste 
drie maanden van het jaar 2011 erop zitten, ten dode 
opgeschreven en zonder succes te moeten worden af-
gesloten. De skaters hebben nog steeds geen verlich-
ting, bij de bewoners van de Klopperspanden is nog 
niets veranderd en de invoering van de studieboete 
gaat gewoon door. En dan, als de lente begint, komt er 
een doorbraak.  
 

In mei 2011  
De skaters en ROOD besluiten door te gaan met vech-
ten. Er worden opnieuw handtekeningen verzameld en 
onder het mom “laat ons ook ’s winters shinen” worden 
nieuwe acties opgezet. De optimistische ROOD groep 
gaat de strijd opnieuw aan. 
 

Juni 2011 
Het Landelijke ROOD-bestuur wil met de campagne 
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“Kleur je Afdeling ROOD” nieuwe ROOD-groepen op-
richten, en Jan Marijnissen komt naar Zutphen om een 
filmpje te maken over de groep. Dat zal als voorbeeld 
dienen voor de hele vereniging. Het is een extra steun-
tje in de rug van de Zutphense ROOD-jongeren. 
 

Juli 2011 
Ook de bewoners van de Klopperspanden hebben er 
genoeg van en besluiten uit de anonimiteit te treden. 
Het betekent een ongekende versterking van de actie 
en een rake klap recht in het gezicht van de huisjesmel-
ker die dacht aan de winnende hand te zijn. Na 30 jaar 
uitmelken van Zutphense huurders ontstaat er eindelijk 
serieus verzet. 
 

Augustus 2011 
In de zomer van het jaar start de ROOD-groep de 
campagne “doe effe sociaal”. Honderden de posters 
worden verspreid door heel Zutphen en verschijnen 
achter de ramen van jongeren, die vinden dat een an-
dere wereld mogelijk is. Er belanden ook posters op 
elektriciteitskastjes en dat stemt enkele winkeliers niet 
gelukkig. ROOD laat zich hierdoor niet tegenhouden en 
VVD-minister Henk Kamp wordt, als onderdeel van de 
campagne, uitgeroepen tot “Aso van het Jaar”. 
 

September 2011 
Op donderdag 1 september behaalt ROOD Zutphen het 
grootste succes sinds haar bestaan. Huisjesmelkers 
Kloppers bezwijkt voor de druk dat Actiecomité “STOP 
de huisjesmelker NU!” een Zwartboek over zijn panden 
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publiceert en zet zijn handtekeningen onder alle zes de 
eisen van het Actiecomité. Er wordt feest gevierd. 
 

Oktober 2011 
Dhr. Kloppers heeft bewoners en ROOD leden van het 
actiecomité uitgenodigd op zijn kantoor. Het actiecomi-
té geeft niet op en laat zien niet zomaar akkoord te 
gaan met het werk wat dhr. Kloppers heeft afgeleverd.  
 

November 2011 
In november 2011 start ROOD Zutphen een enquête op 
het ROC Aventus. Het is het allereerste prille begin van 
een nieuwe actie voor een beter MBO. Een nieuwe stap 
in de richting van een beter Zutphen. 
 

December 2011 
Op 19 december gaat de gemeenteraad besluiten of er 
skatebaanverlichting komt of niet, althans, dat was de 
bedoeling. Dat gebeurde helaas niet toen op de dag zelf 
bleek dat sommige partijen meer tijd wilde om hun 
standpunt te bepalen. “Ik geloofde het eerst niet, iede-
re politicus die nu nog tegen is, gunt het de skaters ge-
woon niet”, is de eerste reactie van ROOD Zutphen. 
Om de kerstwens van de skaters alsnog duidelijk te ma-
ken, deelt de kerstman die dag waxinelichtjes uit aan de 
raadsleden. 
 

Januari 2012 
16 januari is er gestemd. Er was een ruime meerderheid 
voor de skatebaanmotie. Die verlichting gaat er komen! 
ROOD Zutphen en de skaters claimen succes.  
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Agenda 2011 
8 januari:  ROOD Zutphen interviewt een gedupeer-
de over het onderwijsplan van het kabinet. 
22 januari:  ROOD Zutphen gaat samen met nog meer 
ROOD leden uit heel Nederland en ruim 20.000 studen-
ten protesteren tegen de onderwijsplannen van het ka-
binet. 
27 februari: ROOD Zutphen gaat samen met skaters en 
BMX'ers naar skatebaan de Canyon om opnieuw actie 
te voeren voor de skatebaan-verlichting. Zij steken hier 
rode fakkels aan om code rood aan te geven. De skaters 
willen verlichting! 
17 maart: Dhr. Kloppers van Kloppers BV die in 2010 
was uitgeroepen tot huisjesmelker van het jaar, geeft 
aan dat hij weigert een oplossing te vinden voor de 
straatvervuiling. 
29 mei: ROOD Zutphen gaat naar de ALV van ROOD in 
Rotterdam. 
4 juni: ROOD Zutphen voert opnieuw actie voor de ska-
tebaan-verlichting. Ze houden een handtekeningen ac-
tie op de skatebaan waar op dat moment een event ge-
organiseerd is door jongerenwerk Zutphen. Jan Marij-
nissen is hier ook bij om een film te maken over ROOD 
Zutphen. Hierin komen de skatebaan-actie, voor ver-
lichting en de bewoners van dhr. Kloppers in voor. 
11 juni: ROOD Zutphen gaat naar de taalscholing 
(framing) van de SP in Amersfoort. 
25 juni: ROOD Zutphen is aanwezig bij de partijraad in 
Amersfoort. 
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26 juni: ROOD Zutphen gaat naar Parkpop in Den Haag 
voor de actie over de verdeling van de koek. 
8 juli: ROOD Zutphen krijgt een basisscholing. 
26 juli: ROOD Zutphen heeft in het DWK gebouw een 
bewonersbijeenkomst. Met de bewoners van dhr. Klop-
pers. 
13 augustus: ROOD Zutphen heeft een actie comité ge-
vormd tegen dhr. Kloppers. 
15 augustus: ROOD Zutphen start de campagne “Doe ff 
sociaal” door posters uit te delen. Ook laat ROOD  
Zutphen de jongeren van Zutphen de flyers van “De Aso 
van het Jaar verkiezing” invullen. 
1 september: ROOD Zutphen en bewoners behalen suc-
ces: dhr. Kloppers gaat akkoord met de 6 eisen die zijn 
opgesteld door het actiecomité. 
2 september: ROOD Zutphen staat op de kermis in 
Zutphen voor “De Aso van het Jaar verkiezing”. 
24 september: ROOD Zutphen staat op de markt om 
zich in te zetten voor de solidariteitsketting. 
13 oktober: ROOD Zutphen en het actiecomité hebben 
een bespreking in het DWK gebouw. 
16 oktober: ROOD Zutphen gaat naar de ALV in Rotter-
dam. 
19 oktober: ROOD Zutphen staat op de markt om zich 
in te zetten voor de solidariteitsketting. 
27 oktober: ROOD Zutphen is samen met de bewoners 
(actie comité) bij Kloppers BV op het kantoor geweest 
voor een evaluerend gesprek over de 6 eisen die dhr. 
Kloppers in september heeft ondertekend.. 
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8 november: ROOD Zutphen heeft een brief gestuurd 
naar dhr. Ferwerda over de skatebaan-verlichting. 
10 november: Joost en Dwight van ROOD Zutphen zijn 
in de radio-uitzending geweest van Berkelstroom FM. 
16 november: ROOD Zutphen start een valide buurton-
derzoek voor de verlichting op de skatebaan.  
18 november: ROOD Zutphen maakt bekend dat de jon-
geren van Zutphen minister Kamps de Aso van het jaar 
vinden. 
19 november: ROOD Zutphen gaat naar het gemeente-
huis vanwege de raadsvergadering waar de skatebaan-
verlichting besproken wordt. 
22 november: ROOD Zutphen is op de ALV van Zutphen 
om zich te introduceren. Het filmpje dat Jan Marijnissen 
heeft gemaakt wordt getoond. 
23 november: ROOD Zutphen start de MBO-actie op 
het ROC in Zutphen. 
10 december: ROOD Zutphen komt met een rapport 
van het buurtonderzoek over de skatebaan-verlichting. 
15 december: Ellis en Nils Van ROOD Zutphen zijn in de 
radio uitzending van Berkelstroom FM om over de  
skatebaan-verlichting te praten. 
15 december: ROOD Zutphen neemt samen met de  
skaters symbolisch afscheid van de skatebaan. 
19 december: ROOD Zutphen is in het gemeente-
huis om de raadsvergadering bij te wonen die over de 
skatebaan verlichting gaat.  
20 december: ROOD Zutphen brengt kerstkaarten rond 
bij de Klopperspanden en woningen er omheen. 
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Wat is ons doel voor volgend jaar 
ROOD Zutphen kan alleen vooruit komen als ze ook 
voor dit jaar een doel voor ogen hebben. Omdat ROOD 
Zutphen iets blijvends wil worden, moet er continu 
nieuwe aanwas van actievelingen zijn. Gewone mensen 
die kunnen vertellen wat ze belangrijk vinden. Hiervoor 
moet er nieuwe aanwinst komen. Jonge leden zijn be-
langrijk voor de vereniging. Niet alleen ROOD heeft 
nieuwe aanwas nodig, ook de afdeling van de SP in 
Zutphen. Het doel van ROOD Zutphen voor komende ja-
ren is dan ook: Nieuwe jonge leden voor ROOD Zutphen 
en een doorstroom naar de afdeling. 
 

Wat moet er gebeuren? 
Er moet gekeken worden naar een toekomstige opvol-
ger van de contactpersoon. Deze zal zich moeten ver-
diepen in wat de rol van contactpersoon inhoudt.  
Er moeten nieuwe leden geworven worden die actief 
willen worden. Er moet een stabiele geprofessionali-
seerde groep staan.  
 

Wanneer deze ROODgroep stabiel is kan er een door-
stroom naar de afdeling plaatsvinden.  

 
 



 

  25 

De SP-markt in 2011 
 

Ook in 2011 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 be-
kende “SP-snuisterijen” uit te delen – met name een 
enorme hoeveelheid ballonnen is in 2011 van hand tot 
hand gegaan. De indruk is opnieuw dat dit algemeen 
werd gewaardeerd – net als in voorgaande jaren. De 
zichtbaarheid bestond en bestaat ook uit het op bijzon-
dere wijze aankleden van de marktkraam, soms ook het 
“aankleden” van de omgeving, en natuurlijk de bijzon-
dere mensen die de marktkraam keer op keer bemen-
sen. De markt wordt; op iedere laatste zaterdag van de 
maand georganiseerd - van 9 tot 14 uur, een enkele 
keer wat langer of korter. Ook werd er een enkele keer 
een extra marktdag georganiseerd i.v.m. een landelijke 
actie. De maanden juli, augustus en december zijn we 
op “vakantie” 
 

Acties 
In 2011 zijn er diverse acties en handtekeningacties ge-
organiseerd, 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. Dit wijkt niet af van 2010. 
Bovendien werden in de maanden voorafgaand aan de 
provinciale statenverkiezingen ondersteunende en wer-
vende activiteiten ontplooid voor onze statenleden. 
Bijzonder veel aandacht kregen de acties “Niet in mijn 
naam” (tegen de bezuinigingen), “Laat de goederen-
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trein varen” en natuurlijk de “Keten van solidariteit”. Bij 
de laatste actie werden ongeveer 1200 werkhandschoe-
nen van een berichtje en/of een handtekening voorzien 
en in de rode kliko geworpen. Deze actie is over 3 ach-
tereenvolgende maanden gehouden. De handschoenen 
zijn bij de landelijke actiedag in de Brabanthallen in Den 
Bosch gebruikt. Ook ROOD heeft in 2011 een aantal ke-
ren meegeholpen bij de marktkraam, bijvoorbeeld bij 
de treinactie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hulpdienst, nieuwe leden 
In 2011 zijn 6 hulpvragen doorverwezen naar de Hulp-
dienst. Hoewel zich aan de kraam enkele mensen meld-
den om lid te worden, hebben zich voorzover bekend 
geen nieuwe leden aangemeld via een direct contact 
aan de marktkraam. 
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Tenslotte 
2011 is in vele opzichten weer een druk marktjaar ge-
weest. 
 
Ik wil hierbij dan ook de vaste marktmensen, de fractie-
leden, de opbouwers en de afbrekers en natuurlijk de 
ROOD-jongeren  bedanken voor hun geweldige inzet op 
de markt, in weer en wind.  
 
Wim Musch,  
marktmeester 
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 Begeleiding Rechtbank 3 

Aanvr. parkeerkaart ge-
hand. 

1 

Aanvr. bijst. gebruiksgoed. 6 

Aanvr. aanvullende bijstand 1 

Aanvr. bijz bijstand anders 1 

Aanvr. WMO voorziening 1 

Aanvr. categor. bijz bijstand 4 

Aanvr. langd. toeslag 3 

Aanvr. retributiefonds 3 

Aanvr. meedoen regeling 10 

Aanvr. huur en zorgtoeslag 
of wijzigingen 

7 

Aanvr. kinderopvangtoeslag 2 

Aanvr. kwijtsch. gem. bel. 6 

Aanvr. kwijtsch. Loco Cens 4 

Aanvr. herindicatie PGB 1 

Aanvraag Digid 15 

Belastingaangifte 58 

Andere belasting proble-
men 

15 

Onderst. herbeoordeling SD 4 

Onderst. gesprek het Plein 5 

Ondersteuning gesprek 
schuldhulpverlening 

6 

Onderst. betalingsregeling 3 

Onderst. Jur. Hulp 
 

4 

Hulp bij bezwaarprocedure 
 

7 

Hulp bij verantwoording PGB 
van WMO   

2 

Hulp bij problemen CAK 3 

Andere adm. ondersteuning 37 

Telefonisch advies 
 

16 

Telef. contact SD/Het Plein 17 

Telef. contact belast. dienst 15 

Telef. contact UWV 5 

Telef. cont. incasso bureau 
 

3 

Telefonisch contact Agis 
 

7 

Telef. contact Stadsbank 10 

Telef. contact Schuldhulpv 
 

7 

Aanvraag voedselbank 1 

Begeleiding hoorzitting 1 

Ondersteuning vergunning 1 

Onderst. invullen formulie- 
Ren 

2 

Problemen bewindvoerder 1 

Vraag opzet hulpdienst oude-
ren 

1 

                           TOTAAL 299 

Werkzaamheden hulpdienst 
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JAARPLAN 2012 

 

1. De afdeling uitbreiden door met name waar mo-
gelijk en wenselijk ledenwerfacties te houden. We 
streven naar minimaal 30 nieuwe leden erbij. 
 

2. De fractie versterken minimaal 5 mensen erbij 
 

3. De punten 1 en 2 willen we bereiken door het be-
zoeken van zowel de bestaande als de nieuwe le-
den. 
 

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

5. Wij zullen net als in 2011 weer iedere laatste za-
terdag van de maand op de markt te vinden zijn. 
 

6. Wij zullen ROOD en hun nog te voeren acties on-
dersteunen. 
 

7. Wij zullen proberen om meer publiciteit te gene-
reren. Dit is zowel voor de afdeling als voor de 
fractie een doelstelling. 
 

8. Wij zullen blijven werken aan het verbeteren van 
onze web site. Meer en vaker berichten erop zet-
ten. 
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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 

Joost Kahmann - Braamkamp 429 - 7206 HW Zutphen 
t: 0575-433811 m.: 06-46726370 
e: j.kahmann@zonnet.nl 
 

Algemene bestuursleden  
Wim Musch (coördinator marktteam) 
Johan Altena (logistiek) 
Max Scherjon (webmaster) 
Bernie Nijweide (Lochem) 
Lilian Steenvoort (fractie voorzitter) 
Ellis Müller en Ellen Jager (rood coördinatie) 
 

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:j.kahmann@zonnet.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 
 

Jeroen van der Heide - Berkenlaan 48 - 7204 ER Zutphen 
m.: 06-49510390 
e: jeroenzutphen@tomaatnet.nl 
 

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:jeroenzutphen@tomaatnet.nl
mailto:hulpdienstzutphen@sp.nl
mailto:webmasterzutphen@sp.nl
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