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1. Opening 
Nils heet iedereen van harte welkom op deze ledenvergadering en geeft aan dat het vanavond een 
korte maar belangrijke avond is omdat we een laatste klap geven op het congresstuk en we het 
nieuwe partijbestuur gaan kiezen. 
 
2. Verslag ledenvergadering 21 november 
Niemand heeft op/aanmerkingen dus het verslag is goed gekeurd. 
 
3. Instellen stembureau 
De verkiezing van het partijbestuur gaat door middel van stemkaarten, deze moet goed geteld 
worden en daarom stellen we een stembureau in. Het voorstel is om Adriaan, René en Timon in te 
stellen als het stembureau en Ellen zal alles uitleggen hoe het precies volgens de regels gedaan moet 
worden. Iedere aanwezige stemt in met het stembureau. 
 
4. Verslag van de afgevaardigden over de regioconferentie. 
Paula, Leon, Mathijs, Nils, Ellis, Ellen en Fienke zijn naar de regio conferentie geweest en vertellen 
kort hoe het was. Allen delen ze de mening dat het te lang en te veel is gegaan over de Databank, 
dat Mathijs hetgeen wat tijdens de vorige ledenvergadering is gesproken over Europa heeft 
ingebracht en dat Nijmegen een goed betoog had over meet offensief actie voeren. 
 
5. Discussie over het aangepaste congresstuk en nota van wijzigingen 

• Nils vraagt de leden of er een tekstwijziging moet komen over hetgeen wat er tijdens de 
vorige ledenvergadering over Europa is besproken, dit is namelijk niet gewijzigd in het 
congresstuk. De meerderheid van de leden vind dat niet nodig. 

• Verder is er niets wat er over hoofdstuk 1 besproken hoeft te worden. 

• Deventer heeft een voorstel ingediend, dat op wat abstracte wijze, maar wel omvattend, 
uiting geeft aan een op deze vergadering gevoerde discussie, en de leden zijn het erover eens 
dat wij deze gaan steunen. 

• En als laatste bespreken we het stuk uit hoofdstuk 3 over de mogelijkheid om vriend te 
worden van de SP een soort proeflidmaatschap. Afdeling Groningen heeft een voorstel 
ingediend om dit uit het congresstuk te schrappen. In het congresstuk is het inmiddels al 
afgezwakt, maar een meerderheid van de leden stemmen is om het voorstel van Groningen te 
steunen. 

 
6. Kiezen van de afgevaardiging voor het XXIII Partijcongres 
De voordracht afvaardiging is: Willem Nooteboom, Mart de Ridder, Paula Kluin, Stefano de Groen, 
Ludwig Schillings. En indien er mensen ziek zijn of toch niet kunnen dat zijn dit de invallers/gasten: 
Gert Müller, Fienke van Veen, Leon Peulen, Roy Doornberg. 



Paula kan dit dag helaas niet en daarom zal de eerst op de lijst van invallers, Gert Müller, mee gaan 
als afgevaardigde. Alle leden zijn hier unaniem mee akkoord gegaan. 
 
Discussie over de kandidaten voor het landelijke Partijbestuur 
Aan de hand van de flyer waar alle kandidaten voor het Partijbestuur op staan worden alle 
kandidaten besproken. Aantal leden geven aan het lastig te vinden omdat zij veel van de mensen 
niet kennen.  
 
7. Stemming 
Alle leden krijgen ruim de tijd om de stemkaart in de vullen en deze in de stembus te doen. Zodra 
iedereen klaar is gaan Adriaan, René, Timon en Ellen naar een andere ruimte om alle stemmen te 
kunnen tellen. 
 
8. Intermezzo 
Mathijs wordt naar voren gehaald zodat alle aanwezig leden hem het hemt van het lijf kunnen 
vragen over alles wat ze maar willen. 
 
9. Uitslag van de stemming 
De uitslag van de stemming is bekend gemaakt door Ellen. Alle voorgedragen kandidaten zijn door 
de ledenvergadering gekozen, behalve Patrick Zoomermijer. In zijn plaats geeft de ledenvergadering 
de voorkeur aan Henk van Gerven. 
 
10. Nieuwjaarsborrel. 
 


