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Inleiding 
 
Beste leden van SP Zutphen, 
 
Dit jaar willen we onze afdeling spreekwoordelijk een nieuw laagje beton geven. Die extra laag 
fundering is nodig, omdat ons bouwwerk in 2018 flink groter is geworden. Door in 2019 de 
fundamenten te versterken kunnen we in de jaren daarna verder groeien en onze beweging 
uitbouwen. 
 
De fundamenten versterken 
 
2018 was voor onze afdeling een achtbaanjaar. Precies zoals we hadden verwacht toen de afdeling 
het jaarplan van 2018 vaststelde. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn we de 
tweede partij geworden in Zutphen. We zijn de onderhandelingen ingegaan en met resultaat! We 
besturen mee in het Zutphense college. Deze rumoerige tijd heeft ervoor gezorgd dat er een 
verschuiving kwam in onze afdeling. 
 
Daarom is het nu aan ons om onze fundamenten te versterken. Dat doen we door nóg meer onder 
de mensen te zijn en nóg meer actietrajecten op te zetten. Dat kan alleen als we minder vergaderen 
en meer de straat op gaan. Wij blijven samen met mensen opstaan in de strijd voor zeggenschap. Wij 
zijn de bondgenoot van de gewone Zutphenees. Wij zijn ervoor om het elitair gewauwel van de 
babbelende klasse te lijf te gaan en mensen te organiseren op wat hen bindt in plaats van wat hen 
verdeelt. Het is aan ons om de belangen van de ‘gewone man en vrouw’ prominent naar voren te 
schuiven, juist nu het overal in het land, in Europa en de wereld begint te rommelen.  
 
In dit jaarplan schrijven we op wat ons in 2019 te doen staat om dat te kunnen bereiken. Maar niet 
voordat we verslag hebben gedaan over de uitvoering van het jaarplan 2018. Bij de SP zijn de leden 
de baas. Daarom vraag ik aan u een ding. Wees kritisch. Op de ledenvergadering van 29 januari 2019 
bespreken wij onze voortgang. Ik hoop u daar te zien. 
 
 
Strijdvaardige groet, 
 
Ellen Jager,  
Afdelingsvoorzitter 
 
 
 
 
  



Jaarverslag 2018 
 
Begin 2018 stond de SP in Zutphen er heel anders voor. 2018 was een echt ‘achtbaanjaar’. Het was 
het jaar van flink campagne voeren, van gemeenteraadsverkiezingen, college-onderhandelingen en 
heel wat buurtacties. En dat is duidelijk te zien. We hebben een nieuwe gemeenteraadsfractie, we 
leveren een wethouder, we hebben nieuwe bestuursleden en nieuwe activisten. Daarnaast was 2018 
om een andere reden een bijzonder jaar: we vierden ons 25-jarig bestaan.  
 
We wisten aan het begin van 2018 al dat het een bewogen jaar zou worden, en daarom spraken we 
in ons jaarplan af om de afdeling een grote opknapbeurt te geven, zodat we alle veranderingen goed 
zouden doorstaan. We analyseerden onze vier belangrijkste eigenschappen: Bij de SP in Zutphen 
gaan strijd en gezelligheid hand in hand. We zijn geen salonsocialisten, maar beweging-bouwers. Het 
draait bij ons om het hart én het hoofd. En onze raadsleden vormen een spreekbuis voor gewone 
mensen. We spraken af die vier eigenschappen in 2018 stevig op te poetsen. En dat is ons gelukt. In 
dit jaarverslag lees je hoe we dat gedaan hebben. 
 
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 blijven voor iedereen hebben we een ledenbelronde georganiseerd waarbij we 
contact hadden met heel veel leden. Omdat we niet iedereen hebben gesproken zullen we dit jaar 
ook nog contact zoeken met de leden die we nog niet gesproken hebben.  
 
Tijdens de belronde hebben we ook gevraagd of mensen zouden willen flyeren. Dit omdat we 
eindelijk een compleet nieuw distributieplan hebben. Hierdoor konden we efficiënter de flyers 
verspreiden door Zutphen.  
 
We hebben in 2018 ons 25-jarig jubileum gevierd samen met onze leden én buurtactivisten. Dit was 
een geslaagd feest met een pubquiz en een mooie terugblik op de afgelopen 25 jaar. Het mooiste zou 
zijn geweest als we dit in ons eigen clubhuis hadden kunnen vieren. Maar na uitgebreid onderzoek 
blijkt dat dit pas mogelijk is al we minimaal 1.000 leden hebben; pas dan zijn onze inkomsten hoog 
genoeg om een pandje te kunnen huren in Zutphen. We hebben dus nog een lange weg te gaan 
voordat we een eigen pand kunnen aanschaffen. Daarom hebben we afgelopen jaar twee andere 
belangrijke locaties opgeknapt: de zolder van Mathijs en de fractiekamer zijn opgeruimd en beter 
beschikbaar gemaakt voor verschillende bijeenkomsten. 
 
Eigenschap 2. We zijn geen salonsocialisten, maar beweging-bouwers 
Om verandering af te dwingen moeten we een beweging bouwen. Buurten, de deuren langs gaan, 
uitzoeken wat mensen bezighoudt 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 zijn we in 2018 opnieuw ruim honderd keer de deuren langs gegaan. Daaruit hebben we 
verschillende acties gevoerd en langlopende actietrajecten opgezet: voor de afschaffing van de 
marktwerking in de zorg, voor beter groenonderhoud, voor het behoud van de kinderboerderij, voor 
het behoud van de kermis op de markt, voor een veiligere speelplaats, voor het behoud van de 
bibliotheek, tegen reclamebelasting, voor een recreatiebad, voor meer betaalbare woningen, voor 
renovatie van woningen en tegen de hogere energierekening. Om onze successen beter zichtbaar te 
maken, hebben we bijvoorbeeld bij de kinderboerderij een monument van de overwinning 
opgehangen: een uitvergrote kleurplaat van de kleurplatenactie. 



Om het buurten zelf effectiever te maken hebben we flyers gemaakt die we bij mensen door de 
brievenbus kunnen doen als ze niet thuis zijn, om de mensen die we niet bereikten in de gelegenheid 
te stellen contact met ons op te nemen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar professionele 
software gebruik om de beste buurten te selecteren. Deze software gaf informatie over de wijken 
waar de meeste potentiele SP-stemmers zitten. Onze conclusie is dat deze software in sommige zeer 
specifiek gevallen heel handig kan zijn, maar dat we zelf eigenlijk heel goed weten wat ‘onze’ wijken 
zijn. 
 
In 2018 zijn er 10 kadergroep bijeenkomsten geweest. Op elke bijeenkomst hebben we geoefend 
met de vaardigheden van het bouwen van een beweging, van oefeningen in gesprekstechnieken tot 
tactisch denken. Deze trainingen werden gegeven door Nils, Ellen en/of Paula, daarvoor hebben wji 
gebruik gemaakt van de trainingen geschreven door het landelijke scholingsteam.  
 
Leden 
In 2017 zijn we begonnen met het meer planmatig opzetten van langlopende actietrajecten. Dat al 
deze actietrajecten leiden tot ledengroei, blijkt uit de cijfers. Alleen de periode 2003-2006 (+ 48 
leden) is qua ledengroei vergelijkbaar met de periode 2017 – heden (+ 47 leden). In 2018 hebben we 
22 nieuwe leden ingeschreven: 21 in Zutphen en 1 in Lochem. 10 van deze nieuwe leden speelden 
zelf een kartrekkersrol bij verschillende actietrajecten.  
 
In hetzelfde jaar hebben we helaas 29 mensen moeten uitschrijven wegens opzegging of overlijden 
(22 in Zutphen, 7 in Lochem). Eén van hen is wijlen Corrie van Hoogmoed, die ons helaas aan het eind 
van 2018 ontvallen is. 
 
 

 
 
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 onze vereniging goed te kunnen voeren is studie, scholing en 
discussie noodzakelijk. Daarom zijn in de zomer Jan Marijnissen en Ron Meyer naar Zutphen 
gekomen voor een thema-avond over de documentaire ‘De VS: een kwart eeuw later’. 
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Daarnaast is er op drie vrijdagavonden in oktober door Nils, tevens werkzaam bij het landelijk 
scholingsteam, de driedelige cursus ‘Politieke Basisvorming’ gegeven. De bijeenkomsten werden met 
15 tot 20 aanwezigen goed bezocht en standaard afgesloten met drankje in de stad, om daar verder 
te praten over de besproken stof.  
 
Omdat die cursus zo succesvol was is er aansluitend in november een scholingsavond georganiseerd 
over ‘Onze Wereldbeschouwing’. Op deze avond gingen deelnemers dieper in op onze ideologie, 
filosofie en wereldbeschouwing. 
 
Daarnaast hebben we 5 ledenvergaderingen gehad in 2018. Op deze ledenvergadering werd steeds 
in de uitnodiging en bij de inleiding door de afdelingsvoorzitter benadrukt dat de leden de baas zijn 
en dat van hen dus ook een bijdrage in de discussie werd verwacht. Op verschillende 
ledenvergaderingen hebben we een gastspreker laten komen: van Arnout Hoekstra (lijsttrekker 
Europees Parlementsverkiezingen) tot Pim Siegers (lid dagelijks bestuur).   
 
Eigenschap 4. Onze raadsleden vormen een speekbuis 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. We wilden het niveau 
van de fractie in 2018 ondanks de wisseling minstens zo hoog houden. Daarom hebben we lang de 
tijd genomen voor deze overdracht. Dat begon al eind 2017 door de top 6 van de kandidatenlijst mee 
te laten draaien in de fractie. Daarnaast volgden nieuwe fractieleden de zesdelige cursus ‘Lokale 
Politiek’ en nam de fractie deel aan de landelijke volksvertegenwoordigersdag.  
 
Ook lokaal is er in 2018 het nodige aan scholing gedaan om de overdracht van de oude naar de 
nieuwe fractie vlekkeloos te laten verlopen. Eind april gaven de ervaren fractieleden scholing over de 
belangrijkste onderwerpen aan de nieuwe fractieleden en bezocht de fractie Musea Zutphen om 
kennis te maken met het museum en de geschiedenis van onze stad. In augustus vertrok de fractie 
samen met wethouder en voormalig fractievoorzitter Mathijs naar een afgelegen locatie (een 
geitenboerderij) om daar terug te blikken op de voorbije vier jaar en vooruit te blikken op de vier jaar 
die komen gaan. 
 
  



Financieel jaarverslag 2018 
 
Winst- en verliesrekening over 2018 

 
 
Winst en verlies over 2018 

• Totaal inkomsten  € 6.663,77 

• Totaal uitgaven  € 7.306,72 
                       ---------- + 

• Totaal € -642,95 
  
 
Saldi op 31-12 2018 

• Rekening Courant € 157,36 

• Spaarrekening  € 400,18 
                       ---------- + 

• Totaal in kas € 557,54 
 
 
Toelichting bij het financieel jaarverslag 2018 
Het begin van 2018 stond uiteraard vooral in het teken van de Gemeenteraadverkiezingen 2018. 
De kosten van de campagne en acties voor deze verkiezingen konden grotendeels betaald worden uit 
de spaarpot die vanaf eind 2016 is opgebouwd. 
Zoals in het overzichtje hierboven te zien is, geeft onze afdeling, naast actiekosten, veel geld uit aan 
Organisatie en Huisvesting. Met name de post Huisvesting heeft van het bestuur dit jaar extra 
aandacht gekregen. Er is gezocht naar een vaste locatie die voor substantieel minder geld gehuurd 
zou kunnen worden dan de locaties waarvan onze afdeling nu gebruikt maakt. Het vinden van een 
dergelijk clubhuis/locatie is ons niet gelukt. We zullen het ook het komende jaar moeten doen met 
de bekende locaties als DWK en de Uitwijk, met de daaraan gekoppelde kosten.  
Door slim gebruik van OV-(korting) abonnementen en samen reismogelijkheden heeft onze afdeling, 
vergeleken met voorgaande jaren, circa 60% minder uitgegeven aan reiskosten.  



In 2019 staan, naast de lokale acties die zoals elk jaar weer met groot enthousiasme door onze 
actieve leden worden opgepakt, ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019 op het 
programma. 
Voor deze verkiezingen heeft uw penningmeester inmiddels een spaarpotje opgebouwd. En hoewel 
we het elk jaar met steeds iets minder geld moeten doen, is onze afdeling nog steeds financieel 
gezond te noemen.  
Dit neemt niet weg dat uw penningmeester de Landelijke SP wil oproepen de kwartaalbijdrage aan 
een inflatie index te onderwerpen en eerder over de brug te komen met toegezegde financiële 
bijdragen, zoals die voor ons jubileumfeest van het afgelopen jaar.  
   
Tot slot; sinds 7 mei 2018 is uw penningmeester niet langer woonachtig aan de Oude Wed 2b te 
Zutphen. Het nieuwe adres is: Dubbeltjesweg 14, 6997AE te Hoog-Keppel. 
 

  



Jaarplan 2019 ‘De fundamenten versterken’ 
 
Dit jaar hebben we Provinciale Statenverkiezingen en Europese verkiezingen. Dat betekent dat we dit 
jaar veel campagne zullen voeren. Tegelijkertijd doen deze twee campagnes niet zo’n zwaar beroep 
op de tijd en energie van onze mensen als gemeenteraadsverkiezingen of Tweede 
Kamerverkiezingen, waardoor we naast campagnes ook meer tijd en energie hebben om verder te 
bouwen aan onze afdeling. En dat is hard nodig, want na ‘achtbaanjaar 2018’ is het hoog tijd om 
onze fundamenten te versterken.  
 
Elke vorm van groei brengt groeipijn met zich mee. Met een wethouder in het centrum van de macht 
in Zutphen kunnen we de marktwerking gaan afschaffen en woonlasten verlagen. Tegelijkertijd kan 
die wethouder veel minder tijd steken in de opbouw van de afdeling en de fractie dan voorheen. 
Hetzelfde geldt voor de nieuwe aanwinsten in onze gemeenteraadsfractie. We hebben een 
ijzersterke fractie, maar zij zijn wel minstens één avond per week kwijt aan parlementair werk. 
Gelukkig waren er in de kadergroep genoeg sterke mensen aanwezig om de ‘gaten’ die daardoor in 
het fundament van onze SP-afdeling dreigden te ontstaan op te vullen.  
 
2019 moet het jaar worden waarin we de groeipijn gaan verhelpen door de fundering van onze 
afdeling een nieuw laagje beton te geven. Dat fundament bestaat al jaren uit maar één ding: dé 
bondgenoot zijn van de gewone man.  
 
Dit gaan we doen: 
 

1. Weg achter de computers en weg uit de vergaderzaaltjes  
Beweging bouwen en onder de mensen zijn is de kern van ons werk. Wij willen, juist nu we in het 
gemeentebestuur zitten, meer dan ooit de bondgenoot worden van mensen die niet meer 
onzichtbaar willen zijn, maar op willen staan. Dat kan alleen als we minder tijd steken in andere 
zaken, zoals vergaderen met elkaar of anderen, of zoals vanachter een computer te proberen de 
wereld te veranderen. De tijd die we daarmee besparen kunnen we inzetten in het opzetten van 
nieuwe actietrajecten en het veelvuldig op tal van manieren onder de mensen zijn.  

• Kadergroep bijeenkomsten vinden daarom voortaan eens in de 6 weken plaats. In totaal ten 
minste 8 keer per jaar.  

• We stoppen met onze maandelijkse marktkraam en we zetten dit middel alleen nog in indien 
nodig tijdens verkiezingscampagnes of indien nodig tijdens actietraject. Het zonder direct 
doel op de markt zijn vraagt te veel tijd en energie, terwijl de opkomst en opbrengst vaak 
relatief laag is. 

• Ook het bestuur gaat minder vergaderen. De bestuursvergadering zal ook eens in de 6 weken 
plaatsvinden en in totaal dus ten minste 8 keer per jaar. 

• Ook het driehoeksoverleg (het overleg tussen afdelingsvoorzitter, fractievoorzitter en 
wethouder) vindt minder frequent plaats: van één keer per week wordt dat één keer per 
twee weken. 

• Minder vergaderen is niet de enige manier waarop je tijd en energie kan besparen, zodat je 
dat kan inzetten voor de kern van ons werk: meer actieve leden is de beste oplossing. 
Daarom gaan we in 2019 door met onze ledenbelronde met oproep aan onze leden om actief 
te worden. 

 
2. Meer actietrajecten en meer onder de mensen zijn 
In 2018 hebben we wekelijks gebuurt, waardoor we veel actietrajecten zijn gestart. Zoveel, dat 
we op een gegeven moment moesten besluiten te stoppen met structureel buurten. We konden 
organisatorisch simpelweg niet meer actietrajecten aan. Wekelijks de deuren langs is een heel 



goede manier om in contact te blijven met de bevolking, maar het is geen doel op zich. In 2019 
gebruiken daarom ook andere middelen om onder de mensen te zijn.  

• Onze vier beste activisten krijgen de opdracht ieders ten minste één actietraject op te zetten, 
te winnen en daar nieuwe (actieve) leden uit te halen. Om zichzelf te verbeteren blijven ze 
naar landelijke trainingen gaan en doen zo vaak als zij zelf nodig vinden samen aan intervisie. 

• We houden het contact met eerder opgerichte actiecomités en de leiders van die comités 
warm, zodat we mensen die we eenmaal aan de partij gebonden hebben niet verliezen. We 
weten immers: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 

• De fractie gaat meer buurten om te weten hoe de inwoners van Zutphen denken over 
belangrijke onderwerpen (denk aan de bibliotheek of de kermis als recente voorbeelden). 
Alleen door veel met gewone mensen te praten kunnen we de spreekbuis blijven van de 
Zutphense bevolking en het geluid van de straat naar de raad blijven brengen. Het opzetten 
en doorlopen van actietrajecten vallen hier ook onder. 

• In campagnetijd gaan zoveel mogelijk SP’ers de deuren langs om te luisteren naar de 
inwoners én om mensen te overtuigen op de SP te stemmen 

 
3. Met trots uitdragen wie we zijn, wat we doen en wat we bereiken 
Acties winnen, het geluid van de straat naar de raad brengen en in het gemeentebestuur 
successen binnenhalen is zinloos als niemand weet dat het de SP is die het verschil maakt. 
Daarom blijven we met trots uitdragen wie we zijn, wat we doen en wat we bereiken. Dat doen 
we op sociale media, op onze website, in de Tomatenkrant, in een afdelingskrant maar ook door 
het in 2018 opnieuw begonnen foldernetwerk verder uit te bouwen. Op dit moment zijn we in 
staat om met onze vrijwilligers 20% van de Zutphense huishoudens van informatie te voorzien 
(4.000 huishoudens). Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen willen we dit 
verhogen naar 35% (7.000 huishoudens), en tijdens de campagne voor de Europese 
Parlementsverkiezingen naar 50% (10.000 huishoudens). Als dit lukt dan zijn we als afdeling 
vanaf 2019 in staat om de helft van de Zutphense huishoudens te voorzien van SP-informatie 
met onze vrijwilligers! 

 
4. Opnieuw een nieuwe ROOD-groep 
Op het XXIII-partijcongres hebben we als partij afgesproken dat alle afdelingen zich inzetten op 
het bij elkaar brengen van jongeren. Het betrekken van jongeren is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor iedereen binnen onze partij. In onze afdelingen zijn er tientallen leden 
in de ROOD-leeftijd (14 tot 28 jaar) en we hebben stevige wortels in de Zutphense 
jongerengemeenschap. Bij afdeling Zutphen hóórt een ROOD-groep, en daarom zullen we er 
komend jaar alles aan doen om een nieuwe ROOD-groep op te richten én in stand te houden. 
 
5. Ideologisch koers houden 
Ideologisch koers houden is net zo goed onderdeel van het versterken van onze fundamenten als 
al het bovenstaande. Doordat we een coalitiepartij zijn en een van onze belangrijkste activisten 
wethouder is geworden, wordt er een stevig beroep op ons gedaan om de politieke vrede te 
bewaren en om met regelmaat compromis te sluiten. Dat is niet per definitie verkeerd. Maar 
juist nu is het belangrijk om ideologisch koers te houden, lef te tonen en de beuk erin te blijven 
gooien. Daarbij horen wij ons dagelijkse af te vragen: zitten we nog op de goede weg? Maken we 
nog steeds de juiste keuzes? Zijn wij nog steeds de motor achter de vooruitgang in Zutphen? Om 
ons te helpen bij het beantwoorden van die vragen organiseren we in 2019 een cursus Heel de 
Mens, waar we de staat van de SP in Zutphen bespreken aan de hand van ons 
beginselprogramma. 

 


