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INLEIDING 
 
Beste leden van SP Zutphen, 
 
Het afgelopen jaar hebben wij de fundamenten van onze afdeling versterkt. Dat was nodig omdat 
ons bouwwerk in 2018 flink groter is geworden. Dit jaar willen we in onze afdeling onze mouwen 
gaan opstropen. We gaan werk maken van een sterkere SP dan ooit te voren! 
 
De mouwen opstropen 
Het jaar 2019 was het jaar dat we minder zijn gaan vergaderen zodat we meer op de straat 
konden staan en we ons meer bezig hebben gehouden met het opzetten van meer actietrajecten. 
Het opzetten van meer actietrajecten is meer dan geslaagd. Na de vele acties die wij samen met 
huurders hebben gevoerd is het Huurdersverbond opgericht. Dit willen wij in 2020 nog verder 
uitbouwen door nog meer mensen te organiseren en samen op te staan in de strijd voor betere 
huurwoningen. Dat zal onze belangrijkste prioriteit zijn voor komend jaar. 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. Daarom 
bouwen we de maatschappelijke tegenmacht stukje bij beetje verder op. En gaan we onze club 
verder uitbouwen met onder andere alle strijdmakkers die zich het afgelopen jaar bij ons gevoegd 
hebben door de acties die wij met hen hebben gevoerd. Én kiezen we voor scholing en vorming 
over ons gedachtegoed bij onze leden én sympathisanten. Zodat iedereen in onze club begrijpt en 
uit kan leggen waarom onze strijd voor zeggenschap zo belangrijk is, wat onze fundamentele 
kritiek is en dat het aan ons is om de belangen van de ‘gewone man en vrouw’ prominent naar 
voren te schuiven. 
 
In dit concept jaarplan schrijven we op wat onze doelen voor 2020 zijn. Maar niet voordat we 
verslag hebben gedaan over de uitvoering van het jaarplan 2019. Bij de SP zijn de leden de baas. 
Daarom vraag ik aan u een ding. Wees kritisch. Op de ledenvergadering van 4 februari 2020 
bespreken wij onze voortgang. Ik hoop u daar te zien.  
 
Strijdvaardige groet,  
 
Ellen Jager 
Afdelingsvoorzitter 
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Jaarverslag 2019 
 
Na het bijzondere jaar 2018, waarin de SP opnieuw de tweede partij van Zutphen werd en we 
een wethouder leverden, besloten we begin 2019 om dat jaar de tijd te nemen om onze 
fundamenten te versterken. In ons jaarplan schreven we: ‘2019 moet het jaar worden waarin 
we de groeipijn gaan verhelpen en de fundering van onze afdeling een nieuw laagje beton 
geven. Dat fundamant bestaat uit maar één ding: de bondgenoot zijn van de gewone man’. 
Achteraf kunnen we constateren dat we belangrijke stappen in die richting hebben gezet, 
maar we zijn er nog niet. 
 
We wilden nóg meer onder de mensen zijn en nóg meer actietrajecten opzetten. Dat kon alleen als 
we minder gingen vergaderen en meer de straat op gingen. We besloten samen met mensen op te 
blijven staan in de strijd voor zeggenschap.  
 
Bijvoorbeeld door meerdere huurdersacties in verschillende wijken, die we hebben samengebracht 
onder het ‘Huurdersverbond’, zijn we ook echt meer dan ooit daadwerkelijk de bondgenoot van de 
gewone Zutphenees geworden. We slaagden er in mensen met allerlei verschillende achtergronden 
te organiseren op wat hen bindt in plaats van wat hen verdeelt. En bijvoorbeeld met onze strijd voor 
het behoud van de kermis op de markt lieten we zien dat we een club zijn die het elitair gewauwel 
van de babbelende klasse te lijf te gaat.  
 
In dit jaarverslag blikken we terug op de 5 opdrachten die we onszelf begin 2019 gaven. 
 
1. Weg achter de computers en weg uit de vergaderzaaltjes 
Het is ons gelukt om minder te gaan vergaderen. Het driehoeksoverleg (overleg tussen wethouder, 
fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter) ging van 1 keer per week naar 1 keer per twee weken. De 
bestuursvergaderingen en kadergroepbijeenkomsten naar eens in de 6 weken. Daardoor hadden 
we meer tijd voor het opzetten van actietrajecten, we konden meer buurten en er was tijd om de 
ledenbelronde af te maken. Het succes van de actietrajecten, waarover straks meer, komt 
hierdoor. 
Maar het minder vergaderen had ook een keerzijde. Wanneer een kaderlid een bijeenkomst er niet 
bij kon zijn betekende dit in de meeste gevallen dat je het kaderlid pas 12 weken later weer ziet. 
Daardoor bestaat het risico op minder betrokkenheid. De SP is een hechte club waar iedereen die 
wil zich bij betrokken moet kunnen voelen. We hebben geëxperimenteerd met minder vergaderen 
en het heeft ons veel gebracht, maar eind 2019 is besloten in 2020 het aantal bijeenkomsten weer 
te verhogen. Hetzelfde geldt voor de bestuursvergaderingen. 
We besloten ook om niet meer maandelijks op de markt te staan, maar dit alleen nog te doen als 
er een specifiek doel en onderwerp is. Begin van het jaar hebben we de marktkraam gebruikt 
tijdens de verkiezingen en aan het einde van het jaar bij een actie voor het behoud van de Oude 
Meisjesvakschool. Het doelgericht gebruikmaken van de marktkraam werkt goed en dit gaan we in 
2020 ook op deze manier weer uitvoeren. 
Verder hebben we nog een bijeenkomst georganiseerd over Europa, waar Jannie Visscher, op dat 
moment nog niet onze partijvoorzitter maar de tweede kandidaat op de lijst, langs zou komen. Zij 
moest vanwege omstandigheden afzeggen, maar gelukkig kon onze eigen Ellen Verhoog voor 
haar invallen. 
 
 
2. Meer actietrajecten en meer onder de mensen zijn   
We hebben meerdere actietrajecten opgezet, met verschillende onderwerpen, maar ook veel 
actietrajecten onder één noemer: de huurdersacties. Door onze actietrajecten hebben we ook 
parlementair kleine successen weten af te dwingen. We hebben veel nieuwe leden gemaakt en 
meer (nieuwe) leden zijn actief geworden.  
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De huurdersacties 
In februari hebben huurders uit de wijk Noordveen en de SP, de ‘Pinokkioprijs’ uitgereikt aan 
Woonbedrijf Ieder1. Ze zijn slachtoffer van een mislukte renovatie en ze zijn de mooie praatjes en 
loze beloften van hun huurbaas zat. Deze actie zorgde voor veel bekendheid want in april hebben 
tientallen huurders met vergelijkbare problemen zich verenigd. Van Noordveen tot de Zuidwijken 
en van de Staatsliedenbuurt tot het Warnsveldsewegkwartier. Er werden verschillende acties 
gevoerd.  https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/02/woonbedrijf-ieder1-wint-pinokkioprijs  
In april betraden zo’n 30 huurders uit de wijk het Waterkwartier het hoofdkantoor van Woonbedrijf 
Ieder1. Zij boden het Woonbedrijf daar een ‘blunderboek’ aan, en eisten dat ook hun problemen 
opgelost zouden worden. https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/04/opnieuw-bieden-tientallen-
huurders-ieder1-blunderboek-aan  
Daarom organiseerden wij in mei ‘De Grote Huurdersavond’. Ruim 60 huurders kwamen deze 
avond bij elkaar. De avond was georganiseerd om verschillende groepen huurders, die al lange tijd 
actievoeren voor verbetering, samen te brengen. Ze eisten dat de politiek ingrijpt om hun situatie 
te verbeteren. https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/05/zutphense-huurders-eisen-ingrijpen-politiek  
We hebben niet stil gezeten in de zomer want in juli kwamen er weer tientallen huurders uit het 
Waterkwartier samen met de SP opnieuw in actie tegen Woonbedrijf Ieder1. Ze stuurden 
gezamenlijk brieven waarin ze vroegen om een tegemoetkoming voor onvoorziene schade en 
kosten na een renovatie. In augustus waren het weer andere huurders van Woonbedrijf Ieder1 die 
een actie startte. Zij hebben hun straat een nieuwe naam gegeven. De Buitensingel is door hen 
omgedoopt tot ‘Uitbuitsingel’. Met deze actie riepen ze Woonbedrijf Ieder1 nogmaals op de 
huurverhoging met terugwerkende kracht terug te draaien totdat alle problemen zijn verholpen.  
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/08/buitensingel-omgedoopt-tot-uitbuitsingel  
In oktober bleven de acties met huurders doorgaan. Na maanden samen actievoeren zonder 
serieus genomen te worden gaan ze door. De huurders kampen nog altijd met de gevolgen van 
een mislukte renovatie. Ze vragen al twee jaar om verbetering, maar de woningcorporatie geeft 
niet thuis. Daarom richtten ze in oktober samen met de SP ‘het Huurdersverbond Zutphen’ op.  
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/10/huurders-richten-het-het-huurdersverbond-zutphen-op  
Iedereen die lid wordt van de SP en het Huurdersverbond (onderdeel van de SP), doet mee met 
de strijd tegen Woonbedrijf Ieder1. Vanaf november wordt er elke maand het kartrekkersoverleg 
gevoerd. Dit is een overleg met de actieleiders van het Huurdersverbond. 
In november hebben we de eerste 100 klachten geregistreerd. Deze zijn gebundeld in een 
gezamenlijke ‘gebrekenbrief’ naar Woonbedrijf Ieder1 gestuurd. Zij eisen dat de problemen vóór 
kerst worden verholpen.  
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/11/huurdersverbond-zutphen-eist-verhelpen-ruim-100-klachten-
voor-kerst  
 
Zutphen loopt samen met afdeling Groningen en Rotterdam voorop in de opbouw van een 
landelijke beweging van huurders. 
 
Speeltuinactie 
In juli werd ook de speeltuinactie op het Genestetplein afgerond. Het was daar onveilig voor 
kinderen omdat de gemeente het jarenlang had verwaarloosd. Bewoners stonden samen met de 
SP op en zorgden ervoor dat het speeltuintje opgeknapt werd. 
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/07/uitnodiging-speeltuinfeestje-genestetplein  
 
Kermis-actie 

In september hebben we de actie rondom de kermis afgerond. En we hebben gewonnen, de 

kermis blijft op de markt in de binnenstad! We hebben naast restaurant de Revolutie een 

monumentbordje opgehangen aan een lantaarnpaal. Zodat we onthouden dan wanneer we samen 

opstaan, alles mogelijk is. https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/09/kermisexploitanten-onthullen-

monument-na-winst-kermis  

  

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/02/woonbedrijf-ieder1-wint-pinokkioprijs
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/04/opnieuw-bieden-tientallen-huurders-ieder1-blunderboek-aan
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/04/opnieuw-bieden-tientallen-huurders-ieder1-blunderboek-aan
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/05/zutphense-huurders-eisen-ingrijpen-politiek
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/08/buitensingel-omgedoopt-tot-uitbuitsingel
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/10/huurders-richten-het-het-huurdersverbond-zutphen-op
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/11/huurdersverbond-zutphen-eist-verhelpen-ruim-100-klachten-voor-kerst
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/11/huurdersverbond-zutphen-eist-verhelpen-ruim-100-klachten-voor-kerst
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/07/uitnodiging-speeltuinfeestje-genestetplein
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/09/kermisexploitanten-onthullen-monument-na-winst-kermis
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/09/kermisexploitanten-onthullen-monument-na-winst-kermis
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3. Met trots uitdragen wie we zijn, wat we doen en wat we bereiken 
We namen ons voor om ook in 2019 met trots uit te dragen wie we zijn, wat we doen en wat we 
bereiken. We wonnen acties, we brachten het geluid van de straat naar de gemeenteraad en 
haalden successen binnen in het gemeentebestuur. We zetten de te hoge energierekening op de 
agenda van de raad, en lieten de gemeenteraad bij meerderheid uitspreken van mening te zijn dat 
de energierekening voor inwoners van Zutphen te hoog is. Dat daar nu ook consequenties aan 
verbonden moeten worden, bijvoorbeeld het oprichten van een eigen Zutphens energiebedrijf dat 
de prijs voor energie laag kan houden, is de volgende stap. Daar blijkt minder makkelijk een 
meerderheid voor te vinden te zijn. We zorgden, met steun van een zaal voor huurders, voor de 
invoering van een ‘woonlastenwaarborg’: huren mogen na een renovatie niet meer stijgen dan de 
opbrengst aan energiebesparing, zodat de huur per saldo niet omhoog gaat. De grootste Zutphense 
verhuurder, Woonbedrijf Ieder1, weigert vooralsnog deze wens van de gemeenteraad uit te voeren. 
We voorkwamen verplaatsing van de kermis, zorgden voor verhoging van het armoedebeleid voor 
kinderen, zorgden voor vergoeding van verschillende medische kosten voor gezinnen in armoede 
en lieten de raad besluiten géén overeenkomsten meer aan te gaan met op winst beluste 
commerciële bedrijven die weigeren inzicht te verschaffen in hun inkomsten, uitgaven en 
opbrengsten. Verder maakten we gebruik van het podium dat de gemeenteraad biedt voor ons 
verhaal, door schriftelijke vragen te stellen over de duizenden euro’s gemeenschapsgeld die 
weglekken vanwege commercieel beschermingsbewind, korting op de bijstand, tarieven die betaald 
worden aan commerciële zorgbedrijven en over de huisvesting van arbeidsmigranten in Zutphen. 
 
We maakten op al die manieren gebruik van het podium dat de gemeenteraad ons biedt. We 
gebruiken de raadszaal als ‘roeptoeter’ voor ons verhaal, en weten ook daadwerkelijk successen te 
boeken. We droegen die successen, en ook de successen die we behaalden op straat, op 
verschillende manieren uit: 
 
Op Twitter en Facebook trakteerden we onze volgers op allerlei SP-nieuws, van onze acties tot aan 
de belangrijkste successen van onze wethouder. Het niveau van onze uitingen op sociale media is 
verhoogd, doordat één van de bestuursleden veel ervaring op kon doen tijdens zijn werk bij het 
communicatieteam bij onze Tweede Kamerfractie in Den Haag. Posts zijn beeldender, 
aansprekender en vooral korter geworden. Op Twitter hebben we 594 volgers. Op Facebook hebben 
we 412 volgers en 395 likes. 
 
Mensen konden ons niet alleen online volgen via sociale media, ook via onze website. Zutphen.sp.nl 
is de best bijgehouden politieke website van Zutphen, wat komt door voortdurend actueel nieuws. 
Ook uit de ledenbelronde bleek dat de website veelvuldig bezocht wordt.  
 
De belangrijkste wijze waarop onze leden zichzelf op de hoogte houden van de activiteiten van de 
SP, is het inlegvel van de Tribune: de Tomatenkrant. Ook bij de ledenbelronde kwam naar voren 
hoe erg onze leden het inlegvel waarderen. In 2019 brachten we 11 keer een Tomatenkrant uit, altijd 
gevuld met actuele berichten en verdiepende achtergrondinformatie. In 2019 deed de Tomatenkrant 
zelfs verslag vanuit Zuid-Afrika.  
 
Door niet te onderschatten inspanningen van verschillende bestuursleden en talloze vrijwilligers, 
hebben we afgelopen jaar een imposant foldernetwerk opgetuigd. We zijn in staat om 50% van de 
huishoudens in Zutphen te voorzien van ons drukwerk. Dat was begin 2019 nog geen 20%. Dat 
betekent dat we bij zo’n 10.000 huishoudens een folder door de bus kunnen doen met behulp van 
ons foldernetwerk dat bestaat uit vrijwilligers. Eind 2019 begonnen we met het schrijven van een 
krant vol SP-nieuws, waarin we met trots uitdragen wie we zijn, wat we doen en wat we bereikt 
hebben. Deze krant zullen we begin 2020 langs al deze 10.000 huishoudens verspreiden.  
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4. Opnieuw een nieuwe ROOD-groep  
Op het partijcongres XXIII is benoemd dat alle afdelingen zich in moeten zetten voor het verbinden 
van jongeren. In Zutphen hebben wij dit opgevat als een hele goede reden om opnieuw een 
ROOD-groep op te richten. Ondanks de onstabiele begeleiding vanuit het landelijk ROOD-bestuur, 
is er met hulp van het afdelingsbestuur en de actieve ROOD leden toch een officiële ROOD-groep 
gekomen in Zutphen. Hoewel het op het nippertje was kunnen we dus de conclusie trekken dat dit 
doel bereikt is in 2019. 
Ook is ROOD in 2019 met verschillende acties bezig geweest: 

• Bus scholieren naar klimaatactie: Begin dit jaar zijn we met een volle bus (90 mensen) naar 
Den Haag gereisd voor de klimaatdemonstratie. Er was zoveel vraag voor deze bus dat er 
mensen die zich niet hadden aangemeld aan de deur moesten worden geweigerd.  

• Spijkerbroekhangen: Om te laten zien dat de jongeren in Zutphen een hangplek nodig 
hebben, maar tegelijkertijd ook als statement dat de gemeente onze jongeren laat hangen 
hebben wij een spijkerbroekhangconstructie bij het station gezet waar we mensen om 
contactgegevens hebben gevraagd en ze hebben laten hangen. 

• Kloppers: na klachten gehoord te hebben over de huurwoningen van Kloppers, waar ROOD 
jaren geleden gestreden heeft voor een betere woonsituatie en die er nu weer heel slecht aan 
toe waren, zijn wij met ROOD de deuren langs gegaan. Wij zijn van plan hier in 2020 mee 
verder te gaan. 

 
 
5. Ideologisch koers houden 
Juist door de compromissen die de coalitiedeelname met zich meebrengen, hebben we ons in 
2019 des te vaker afgevraagd of we de juiste keuzes blijven maken en of we nog de motor van de 
vooruitgang in Zutphen zijn. De ideologische koers scherp houden begint tussen de oren en door 
elkaar te bevragen, daarom is de cursus Heel de mens georganiseerd waarbij Zutphense SP’ers 
op drie avonden het beginselprogramma doornamen. Maar die theorie is pas waardevol als er in 
de praktijk iets mee gebeurt. In 2019 hebben twee onderwerpen centraal gestaan: zorg en wonen.  
 
Bij elk onderwerp dat in de gemeenteraad voorbij komt, of het nou gaat om malafide zorgbedrijven 
of het oplaten van ballonnen proberen een we een door-en-door ideologisch SP-verhaal te 
houden. De bijdrage van de SP-fractie tijdens de gemeentelijke Algemene Beschouwingen zijn 
daar een voorbeeld van. De strekking daarvan was: zolang we niet nadenken over alternatieven 
voor een economie geschoeid op de principes van het kapitalisme, zullen bezuinigingsrondes 
elkaar op blijven volgen. De bezuinigingsoperatie waar Zutphen in zit is een direct gevolg van onze 
kapitalistische economie, waarin belastingen voor bedrijven steeds verder moeten worden 
verlaagd – en er dus steeds minder geld is voor gemeenschappelijke uitgaven.  
 
Tegen marktwerking en commercie in de zorg voeren we al jaren strijd, afgelopen jaar kregen we 
een duw in de rug door de onderzoeken van Follow the Money, die aantoonden dat er zakken vol 
gemeenschapsgeld weglekken als winst voor particuliere zorgbazen. Als zulke waarheden aan het 
licht komen is het aan socialisten om te duiden welke systeemfout dit mogelijk maakt, om het 
alternatief hiervoor te presenteren en om te strijden voor dit alternatief. Dat al deze drie zaken 
gebeurd zijn, betekent dat we niet verbleken en goed op koers liggen.  
De in 2019 gestarte Wooncampagne kan voor buitenstaanders lijken op slechts een verzameling 
acties van boze huurders en SP’ers, maar niets is minder waar. Het al jaren durende neoliberale 
woonbeleid heeft geleid tot afbraak van de sociale huursector en een machtsverschuiving van 
huurder naar verhuurder; wat betreft geld, maar ook zeggenschap en waardigheid. De acties met 
huurders leiden in eerste instantie tot concrete verbetering van hun woningen, maar zonder de 
ideologische strijd te voeren is het in feite symptoombestrijding. De machtsverhouding tussen 
huurders en verhuurders hebben we in 2019 op een aantal momenten weten op te schuiven. 
Bijvoorbeeld doordat het opgerichte Huurdersverbond na veel opgevoerde druk er voor zorgde dat 
Woonbedrijf Ieder1 hun eisen inwilligde, rechtstreeks aan tafel met de woningcorporatie. En in het 
raadsdebat over de gemeentelijke woonvisie is het voor het eerst sinds tijden over zeggenschap 
van huurders gegaan. Het is nog maar een begin, maar het kompas staat haarfijn afgericht. 

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/09/stop-alle-contracten-met-commerciele-bedrijven-in-het-sociaal-domein
https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/11/huurdersverbond-zutphen-eist-verhelpen-ruim-100-klachten-voor-kerst
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 
Winst- en verliesrekening over 2019 
 
 
 
Winst en verlies over 2019 

• Totaal inkomsten   €8.567,30 

• Totaal uitgaven   €5.731,51 
                     --------------   - 

• Totaal    €2835,79 
  
 
 

 

 
 
 

Winst en verliesrekening  
over 2019 

    
Vermogen 31-12-2018 

   
557,54 

 
IN 

Reguliere bijdrage 
landelijke partij 

 
4.675,87 

  

Incidentele bijdrage 
landelijke partij 

 
1.813,50 

  
Donaties 

 
782,70 

  
Lokale afdrachtregeling 

 
1.295,19 

  
Overig 

 
0,04 

 
Baten 

  
8.567,30 

          

 
UIT Actie 

 
1.853,76 

  
Fractie 

 
0,00 

  
Organisatiekosten 

 
2.146,38 

  
Werkgroep 

 
196,15 

  
Scholing 

 
0,00 

  
Huisvesting 

 
1.478,30 

  
Reiskosten 

 
56,92 

 
Uitgaven 

  
5.731,51 

    Vermogen nu   3.393,00 

  
Sparen   1.000,22 

  
Rekening courant 

 
2.393,11 
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Saldi op 31-12 2019 

• Rekening Courant €2393,11 

• Spaarrekening  €1000,22 
                         ------------   + 

• Totaal in kas  €3393,33 
 
 

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2019 

In tegenstelling tot het vorige jaar hebben we 2019 financieel positief kunnen afsluiten. Mede door 
een gulle gift van een trouw SP-lid, die het negatieve saldo over 2018 volledig heeft recht 
gestreken, hebben we nu een gezonde balans en kan ik het penningmeesterschap met een goed 
gevoel overdragen aan onze nieuwe penningmeester, Ellen Verhoog. 

Dat 2019 eindigt met een behoorlijk positief saldo heeft onder meer te maken met: 

- Gulle gift SP-lid 
- Bijdrage Landelijke SP in 2019 aan in 2018 gemaakte kosten 
- Lokale afdracht van onze raadsleden en wethouder 
- Slimme en zuinige bekostigingen van de diverse acties, vergaderingen en bijeenkomsten.  

 

Tot slot; de overdracht van het penningmeesterschap is inmiddels in gang gezet en ook al zal ik de 
afdeling Zutphen verlaten (ik woon nu in de gemeente Bronckhorst), blijf ik uiteraard beschikbaar 
indien jullie nieuwe penningmeester vragen heeft aangaande haar nieuwe taak. 

 
Willem Nooteboom, (oud)penningmeester SP afdeling Zutphen. 
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JAARPLAN 2020 
 
Zoals overal in Nederland maakt ook in Zutphen een kleine groep mensen de dienst uit. Zij hebben 
veel geld en veel macht. Ze leven in een andere werkelijkheid dan het grootste deel van de 
bevolking, maar bepalen ondertussen wel welke kant het op gaat met onze stad en wat van waarde 
is en wat niet. Het zijn de bazen van commerciële (zorg)bedrijven, malafide verhuurders, foute 
vastgoedbazen en een gemeente die nog te vaak niet aan de kant van de bevolking staat.  
Deze elite verdient een blijvend tegenwicht van (zorg)werkers, huurders, cultuurliefhebbers, 
studenten, scholieren en iedereen die vindt dat het in Zutphen een stuk socialer kan. Zo’n 
tegenmacht komt niet uit de lucht vallen. De SP is nodig om die tegenmacht op te bouwen op alle 
fronten. Om te dienen als gereedschap in de handen van gewone mensen en als voertuig voor 
verandering in hun belang. 
 
Met 217 leden zijn we de grootste politieke organisatie van Zutphen in ledenaantal, en met 3.082 
stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn we de tweede partij van Zutphen 
gebleven in stemmersaantal, ondanks landelijke tegenwind. Maar we zijn nog lang niet groot 
genoeg. Als we de wereld willen veranderen dan zullen we veel groter moeten worden en nieuwe 
SP’er klaar moeten stomen om ons te helpen bij onze strijd voor een betere wereld. 
Kortom: het is tijd om de mouwen op te stropen, een blijvend tegenwicht op te bouwen aan de 
machthebbers in Zutphen en zeggenschap op te eisen. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan we het 
volgende doen: 
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1. We bouwen de maatschappelijke tegenmacht stukje bij beetje verder op 
 
1.1 We breiden het Huurdersverbond verder uit en maken het sterker. Dat doen we niet alleen 

lokaal, maar in heel Nederland. We maken in 2020 van het Huurdersverbond een echte, 
wettelijke erkende huurdersorganisatie. De verdere op- en uitbouw van het Huurdersverbond 
heeft de hoogste prioriteit voor afdeling Zutphen.  

1.2 Waar mogelijk maken we een begin met nieuwe ‘Verbonden’, bijvoorbeeld een 
‘Thuiszorgersverbond’ of een verbond op een thema dat we nu nog niet kennen.  

1.3 We houden onze ogen en oren open voor andere thema’s die leven onder de bevolking en 
proberen ook daar nieuwe actietrajecten op te zetten. Dat doen we onder andere door veel 
onder de mensen te zijn en te blijven buurten  

1.4 SP afdeling Zutphen kent vier ‘activisten’. Zij zijn getraind in het bij elkaar brengen van de 
bevolking om hen in beweging te krijgen voor verandering, zoals we in het verleden al gedaan 
hebben met thuiszorgers, buurtbewoners die een speeltuintje willen of een verkeersdrempel 
en natuurlijk huurders. Zij maken deel uit van de landelijke ‘activistenpool’ en krijgen landelijke 
training en begeleiding. Een voorwaarde om deel te kunnen uitmaken van deze ‘activistenpool’ 
is bewezen in staat zijn de bevolking te kunnen organiseren. Eind 2020 willen we dat SP 
afdeling Zutphen minsten zes ‘activisten’ heeft die deel uitmaken van deze landelijke 
groep die allemaal een eigen actietraject leiden. 

 
 
2. We kiezen voor scholing en vorming over ons gedachtegoed bij onze leden én 

sympathisanten 
 
2.1 We organiseren in het begin van 2020 een gezellige avond voor (nieuwe) leden en 

sympathisanten met maaltijd en gastspreker. Op deze avond kunnen nieuwe leden en 
sympathisanten kort kennis maken met de SP en de actieve leden van afdeling Zutphen. Het 
doel van de avond is uiteindelijk het krijgen van nieuwe actieve leden.  

2.2 We organiseren in 2020 weer een cursusreeks Politieke Basisvorming zodat 
geïnteresseerde (nieuwe) leden verder kennis kunnen maken met de geschiedenis, de 
ideologie, de werkwijze en de organisatie van de SP.  

2.3 We starten in 2020 weer met een ‘Groep van 10’. Dat is de derde groep van 10 talentvolle 
lokale SP’ers die aan de slag gaan met intensieve opleiding door de beste scholers van binnen 
en buiten de SP.  

2.4 We organiseren een scholingsavond over het thema ‘wonen’, waarbij we dieper in gaan 
op de oorzaken van de wooncrisis, specifiek de situatie in Zutphen en waarbij we stilstaan bij 
de landelijke campagnestrategie op het thema ‘wonen’. Op de avond zijn alle leden en 
sympathisanten welkom, en besteden we extra aandacht aan het uitnodigen van huurders met 
wie we strijd voeren.  

2.5 Strijd en gezelligheid gaan hand in hand en daarom organiseren we ook in 2020 weer een 
SP Zomerfeest voor leden en sympathisanten.  

2.6 We vragen in de SP maar óók daarbuiten meer aandacht voor de vergeten sociale 
geschiedenis van Zutphen. We plaatsen de sociale strijd die in het verleden gevoerd werd 
voor betere woningen, betere werkomstandigheden en hogere lonen op zoveel mogelijk 
verschillende manieren op voetstukken om te laten zien in welke trotse traditie we staan.  

2.7 We organiseren in de tweede helft van 2020 een ‘kennismaking dag SP in de 
gemeenteraad’. Dat is de eerste stap naar de voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Alle leden die interesse hebben kunnen op die dag 
kennis maken met het werk van de SP volksvertegenwoordigers.  
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3. We bouwen onze club verder uit 
 
3.1 Als we sterker willen worden dan moeten we groeien in ledental. Dat kan door het inschrijven 

van nieuwe leden, maar ook door uitschrijvingen te voorkomen. We maken daarom een 
grondige analyse van reden van opzegging van het SP-lidmaatschap en de reden voor 
het aangaan van SP-lidmaatschap, zodat we op basis daarvan onze koers kunnen bepalen.  

3.2 De kersvers opgerichte ROOD groep ontwikkelt zich door en bouwt verder op. ROOD richt 
zich daarbij waar mogelijk op acties op het mbo en op acties met werkende jongeren.  

3.3 We bezoeken vanaf 2020 niet alleen alle nieuwe leden, maar zorgen ook dat alle leden die 
naar onze afdeling verhuizen een welkomstbezoek krijgen van het SP afdelingsbestuur.  

3.4 We zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitbouw van de SP in Zutphen, maar van de SP 
in heel Nederland. Daarom richten we een SP-werkgroep op in de gemeente Voorst. Het 
doel is voor het einde van 2020 in Voorst een SP-afdeling-in-oprichting te hebben.  

3.5 We zorgen dat we financieel gezond blijven, nu én in de toekomst. Daarom stellen we in 
2020 de lokale afdrachtsregeling voor wethouders vast en begroten we zo reëel 
mogelijk. Onzekere inkomsten (zoals de lokale wethouders afdracht) besteden we aan grote, 
incidentele uitgaven zodat we niet gewend raken aan een ruimere financiële positie van onze 
afdeling als gevolg van collegedeelname. Geld mag nooit een reden zijn om op het pluche te 
gaan zitten.  

 
 
 
Taakverdeling bestuursleden 
Doel 1: 
1.1 Paula 
1.2 Paula 
1.3 Timon 
1.4 Nils 
 
Doel 2: 
2.1 Ellen V 
2.2 Nils 
2.3 Nils 
2.4 Nils 
2.5 Ellen V, Paula 
2.6 Mathijs 
2.7 Nils 
 
Doel 3: 
3.1 Ellen V 
3.2 Justin 

3.3 Ellen V 

3.4 Ellen J 

3.5 Ellen V 

 
 


