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VOORWOORD
Algemeen
Deze jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van de vereniging SP en een aantal aan de SP verbonden stichtingen: stichting
Beheer, stichting Personeel, stichting Wetenschappelijk Bureau en stichting Studiecentrum.
Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Tweede- en Eerste-Kamerfracties en de aan de
landelijke partij en de Kamerfracties gelieerde stichtingen. Hoewel de lokale afdelingen in juridische zin deel uitmaken van de
vereniging SP, zijn de financiële gegevens van de afdelingen niet in deze consolidatie opgenomen. De afdelingsbesturen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun financiën. Het afdelingsbestuur legt jaarlijks verantwoording af over de financiële positie van de afdeling
aan de ledenvergadering en rapporteert hierover jaarlijks aan het Partijbestuur. Het gezamenlijke saldo van de bankrekeningen van
149 partijafdelingen bedroeg op 31 december 2011 € 851.009.97.
Vergelijkende cijfers en begroting
Voor het jaar 2011 wordt verantwoording afgelegd in relatie tot een door de Partijraad op 27 november 2010 vastgestelde begroting
2011.
Partijorganisatie
2011 was het jaar waarin Emile Roemer, de nieuw gekozen fractieleider van de SP, zich ontpopte als aanvoerder van de nationale
oppositie tegen het kabinet-Rutte. 2011 was ook het jaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten: de SP ging van in totaal 83
naar 56 zetels in de Provinciale Staten (van 14,8 procent van de stemmen in 2007 naar 10,2 in 2011). Op basis daarvan ging de SP
voor het eerst deel uitmaken van het provinciaal bestuur (in Zuid-Holland en Brabant). Door dit verkiezingsresultaat viel het aantal
SP-zetels in de Eerste Kamer terug van 12 naar 8.
2011 was het jaar waarin de regering van VVD, CDA en gedoogpartij PVV haar bezuinigingsagenda van 18 miljard euro steeds
verder uitwerkte. Dat leidde vooral in het voorjaar en de zomer tot omvangrijke protesten rond het Binnenhof. Mensen uit de
cultuursector gingen in veel steden massaal de straat op. Verpleegkundigen lieten van zich horen. Tienduizenden mensen die hun
persoonsgebonden budget dreigden te verliezen, kwamen bijeen op het Malieveld. Studenten protesteerden meerdere keren tegen de
plannen om de studiefinanciering uit te kleden. Leerkrachten voerden actie. Ook de vrouwen uit de thuiszorg ageerden in tal van
plaatsen tegen salariskortingen ten gevolge van aanbestedingen door gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke
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Ondersteuning. Rond Prinsjesdag vond er in Den Haag op het Malieveld een nationaal beraad plaats waar vakbonden, progressieve
partijen en patiënten- en cliëntenorganisaties zich uitspraken tegen het asociale karakter van het bezuinigingsbeleid van de rechtse
regering. Gedurende het jaar groeide de onvrede onder grote groepen mensen over het feit dat de rekening van de financiële crisis
eenzijdig gelegd werd bij de minima en mensen met een modaal salaris. Tot een bundeling van de protesten kwam het echter niet of
te weinig. Dat had onder andere te maken met de houding van de PvdA en een deel van de vakbondsleiding. Om het belang van een
bundeling van krachten tegen de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog te onderstrepen, lanceerde SP de campagne '1
voor allen', die uitgewerkt werd in '1 voor cultuur', '1 voor zorg', '1 voor werk' etc.
2011 was het jaar waarin de Nederlandse vakbeweging, vooral de FNV, diep verdeeld raakte over de te voeren strategie, vooral wat
de pensioenen betreft. FNV Bondgenoten en Abvakabo, die samen een meerderheid van de FNV-vakbondsleden vormen, voelden
zich niet langer vertegenwoordigd door de centrale FNV-leiding.
Internationaal was 2011 het jaar van de Arabische Lente, die uitbrak in Tunesië en zich als een olievlek verspreidde over NoordAfrika, het Arabisch schiereiland en het Midden-Oosten. In Libië greep de NAVO in, officieel om de burgerbevolking van Benghazi
te beschermen. In de volgende maanden werd duidelijk dat het Westen alleen met regime change genoegen nam. Daarom trok de SP
haar steun voor de missie al na enkele dagen weer in.
2011 was het jaar waarin de VS vrijwel al haar troepen terugtrok uit Irak, hoewel er geen eind kwam aan het politieke geweld daar. In
Afghanistan, waar Nederland door toedoen van D66 en GroenLinks betrokken raakte bij het opleiden van agenten in Kunduz, laaide
het geweld op en kwam de westerse interventie steeds meer onder druk te staan.
Partijopbouw en ledenontwikkeling
2011 was het jaar waarin SP-afdelingen en -kaderleden zich inspanden om nieuwe werkgroepen en afdelingen op te zetten. In het
kader van de campagne 'Op naar 200 afdelingen', die september 2010 van start ging, werden tientallen werkgroepen opgezet. Zeven
afdelingen in oprichting kregen in 2011 de status van erkende afdeling: Appingedam, Gennep, Haren, Lingewaard, Oirschot, Oude
IJsselstreek en Veendam. Op 31 december had de afdeling Voorschoten nog de status van afdeling in oprichting. Daarmee kwam het
aantal lokale SP-afdelingen op 146.
Ondanks het feit dat het aantal SP-afdelingen het afgelopen jaar maar beperkt steeg, werd de campagne positief beoordeeld binnen
onze partij. Op een groot aantal plaatsen ontstonden SP-werkgroepen die zich in potentie tot afdelingen kunnen ontwikkelen. Tevens
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zagen we dat het activisme binnen de nieuwe werkgroepen en afdelingen nieuwe impulsen kreeg. Op bijeenkomsten van de partijraad
en op speciale scholingsbijeenkomsten werd systematisch aandacht besteed aan deze partijbrede inspanning.
In 2011 vonden vijf bijeenkomsten van de partijraad plaats, waar besluiten werden genomen over partijzaken en waar gasten van
buiten de SP (waaronder Marcel van Dam, Arnold Karskens en Ad Verbrugge) een inleiding hielden. Zoals gebruikelijk vonden er
ook twee meningsvormende regioconferenties plaats. Zowel de voorjaars- als najaarsconferentie stond in het teken van de
gemeentelijke en landelijke bezuinigingen (onder andere op de sociale werkplaatsen), de eurocrisis en de politieke uitdagingen die de
crisis voor onze partij met zich meebracht.
Ledenontwikkeling SP
De SP verloor in 2011 2.122 leden: op 1 januari 2011 telde de partij 46.308 leden, terwijl de partij op 1 januari 2012 44.126 leden
had. In totaal schreven we 3.192 nieuwe leden in en 2.891 leden uit. Daarnaast schreven we 2.423 leden uit die een langdurige
contributieachterstand hadden. Waren zij niet uitgeschreven, dan had de partij over 2011 een netto ledenwinst van 301 leden gehad.
Acties en campagnes
2011 was het jaar waarin de SP in het hele land actie voerde tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Dat gebeurde
enerzijds door de mensen in de sociale werkplaatsen te informeren en te mobiliseren, anderzijds door burgers op te roepen zich
solidair te verklaren met arbeidsgehandicapten die door de bezuinigingen hun baan bij een sociale werkplaats dreigen te verliezen. De
campagne tegen deze bezuinigingen (onder het motto ‘Armoede werkt niet!) kende twee hoogtepunten. Ten eerste in juni toen een
tweedaags protest plaatsvond rond het VNG-congres in Ulft, waar het overgrote deel van de gemeenten op dit punt een voorbehoud
maakte bij het met de regering gesloten bestuursakkoord. Ten tweede begin december toen in Den Bosch meer dan zesduizend
mensen uit de sociale werkplaatsen en sympathisanten bijeenkwamen om te protesteren tegen het beleid van Rutte en staatssecretaris
De Krom. In het kader van die protesten hebben bijna 127 duizend mensen hun handtekening gezet op een werkhandschoen. Uit
publieksonderzoek bleek dat de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen bijzonder impopulair zijn onder de Nederlandse bevolking,
ongeacht politieke overtuiging.
2011 was het jaar waarin de eurocrisis zich verdiepte, wat met name in Zuid-Europa tot grote economische problemen leidde. De
(jeugd-)werkloosheid in Griekenland, Spanje en andere Zuid-Europese landen nam sterk toe. Uitkeringen en pensioenen werden er
gekort en publieke voorzieningen geprivatiseerd en afgeslankt. Ondanks de bezuinigingen en hulpprogramma’s (gefinancierd door
belastinggeld uit Noord-Europa) ontwikkelde de financiële en economische crisis zich van kwaad tot erger. De maatregelen, gericht
op het overeind houden van de euro, waren niet afdoende om tot werkelijke oplossingen te komen. In essentie werden publieke
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middelen ingezet om de banken te redden, zonder dat er hervormingen van of versterkte controles op de financiële markten
plaatsvonden. Dat maakte dat de SP zich in de Tweede Kamer keerde tegen het zogenoemde ‘reddingsplan voor Griekenland’. Zomer
2011 ging een SP-voorlichtingscampagne van start onder het motte ‘Griekenland, de eurocrisis en onze pensioenen’. In een twintigtal
afdelingen vonden informatie- en discussieavonden plaats, waar gemiddeld zo’n 30 à 40 belangstellenden aanwezig waren.
Tribune
Het ledenblad Tribune verscheen in 2011 elf keer. De omvang van het blad bedroeg standaard 32 pagina’s. Het extra dikke
juli/augustus-nummer had 40 pagina's. Het grootste deel van het jaar werden er bij elke editie meer dan 55 duizend nummers gedrukt
(naast bibliotheek-exemplaren werd de Tribune op sommige plaatsen op straat uitgedeeld aan belangstellenden).
Spanning
Ook het blad Spanning van het Wetenschappelijk Bureau van de SP verscheen elf keer. Spanning combineert discussie en opinie met
scholing en is bedoeld voor actieve kaderleden en andere geïnteresseerden. Themanummers in 2011 waren gewijd aan: campagnevoeren, maatschappelijke tweedeling, de vergrijzing, de verkochte overheid, de crisis in Europa, Afrika en energie.
Overige publicaties
Er kwamen in 2011 twee nummers van de Ouderenkrant uit en een nummer van het blad Solidair. De beide ouderenkranten gingen
vooral in op de pensioenproblematiek. De uitgave van Solidair, met de titel 'De klauwen van Europa', stond geheel in het teken van
Europa. Naast deze publicaties kwamen er in 2011 een scholingskrant uit en vier kaderkranten met de thema's sociale media,
'Armoede werkt niet', 'Kleur je afdeling Rood' en 'De SP gaat CC'. Ook verschenen er in 2011 twee nieuwe uitgaven in onze
SPECIAAL-reeks ('Onze jeugd' en 'Europa toen, nu en straks') en drie Zo-kranten, waarvan de eerste in twaalf provinciale versies in
het teken van de Provinciale Statenverkiezingen stond.
Internet
SP en ROOD waren in 2011 als vanouds volop actief op internet, met meer dan 200 landelijke en lokale websites en persoonlijke
weblogs van volksvertegenwoordigers. Alleen al van de hoofdsite, www.sp.nl, werden in het verslagjaar 76 miljoen pagina's
opgevraagd, tegen 60 miljoen in 2010. Web- en mailservers zijn in eigen beheer bij het webteam van de SP. Het webteam is druk
doende alle websites te migreren naar het open source content management systeem Drupal. Daarnaast is de partij - en vele leden zeer actief op de sociale media.
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Zendtijd voor politieke partijen
Bij de Publieke Omroep zijn in het kader van de Zendtijd Politieke Partijen in 2011 diverse spots uitgezonden:
• 'Uit de Kamer': Emile Roemers bijdrage aan het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte 1 wordt op
bijzondere wijze ondersteund door een projectie van mensen op de achtergrondmuur achter de ministers in de Tweede Kamer;
• 'Doe mee en protesteer': Bob Fosko zingt een speciale reggae-versie van de SP-klassieker 'Doe mee';
• 'De visie van Emile': Emile Roemer legt in drie minuten uit waarom dit kabinet de verkeerde keuzes maakt;
• 'Europa in drie minuten': In een animatie wordt in hoog tempo uitgelegd waar Europa vandaan komt en naartoe gaat. Van
Julius Caesar naar de eurocrisis, in drie minuten;
• 'Armoede werkt niet': De SP organiseerde in december een manifestatie 'Armoede werkt niet' in Den Bosch. Een verslag
hiervan is als Zendtijd Politieke Partijen uitgezonden.
Parlementair werk Tweede Kamer
Binnen de SP-Tweede Kamerfractie deden zich in 2011 geen wijzigingen voor. Van de Tweede Kamerleden maakten Renske Leijten,
Ronald van Raak, Manja Smits en Paul Ulenbelt deel uit van het Partijbestuur. De SP-Tweede Kamerfractie nam in 2011 deel aan
nagenoeg alle debatten in de Tweede Kamer. Een aantal Tweede Kamerleden was in 2011 voorzitter van een Kamercommissie. Jan
de Wit was voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie Kredietcrisis, Henk van Gerven was voorzitter van de Commissie
Rijksuitgaven, Harry van Bommel was ondervoorzitter van de Commissie Europese Zaken en Paulus Jansen was ondervoorzitter van
de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Een aantal Kamerleden verrichtte ook internationale activiteiten als
verkiezingswaarnemer en door deel te nemen aan vergaderingen van de Parlementaire Assemblee van de OVSE.
De Kamerleden werden begin 2011 ondersteund door een team van 33 fractiemedewerkers. De fractie kon voor haar werk een beroep
doen op ondersteuning door de partijraad, het partijbestuur, afdelingen, het Wetenschappelijk Bureau van de SP en de specifieke
deskundigheid van individuele leden en comités.
Hoogtepunten in het verslagjaar
De Tweede Kamerfractie leverde ook in 2011 een belangrijke bijdrage aan een verkiezingscampagne, ditmaal voor de Provinciale
Staten (die de Eerste Kamer kiezen). Vanwege de samenstelling van de regeringscoalitie waren deze verkiezingen heel belangrijk.
Gebruikmakend van verschillende parlementaire instrumenten heeft de SP-fractie zelf diverse onderwerpen geagendeerd en invloed
uitgeoefend op het kabinetsbeleid. Zo diende Sharon Gesthuizen samen met Kamerleden van de PvdA, CDA en GroenLinks een
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initiatiefwet in om de huurbescherming voor ondernemers te verbeteren. Farshad Bashir diende samen met Kamerleden van
GroenLinks, D66 en PvdA een initiatiefwet in voor goed openbaar vervoer in de grote steden. Een initiatiefwet om de positie van
veteranen te verbeteren, ooit mede ingediend door Remi Poppe, werd in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Mede op initiatief
van Sharon Gesthuizen werd er een hoorzitting georganiseerd over onder andere de activiteiten van Shell in de Nigerdelta. Ewout
Irrgang amendeerde op succesvolle wijze een wet die het aantal nevenfuncties van commissarissen bij bedrijven beperkt tot zes.
Kamerleden kwamen regelmatig met eigen plannen, zoals een vijf-puntenplan om de arbeidsmigratie in de Europese Unie te
reguleren. Nine Kooiman kwam in het rapport ‘18 kinderen, 72 rapporten’ met verschillende voorstellen om te snijden in de
bureaucratie bij de jeugdzorg. Paulus Jansen presenteerde samen met onder andere het SP-Milieualarmteam voorstellen om de
omgang met gevaarlijke stoffen te verbeteren. Ook kwam de SP dit jaar weer met een alternatieve begroting tijdens Prinsjesdag.
In de Tweede Kamer werd in veel debatten aandacht besteed aan de Arabische Lente en de rol die Nederland daarbij kon spelen. De
SP verzette zich uiteindelijk tegen de militaire betrokkenheid van Nederland bij de burgeroorlog in Libië. Een ander belangrijk
onderwerp was de Europese Unie, de eurozone in het bijzonder. In de debatten daarover verzette de SP zich herhaaldelijk tegen het
opleggen van bezuinigen, het niet aanpakken van de financiële sector en het uitblijven van plannen om de economie en
werkgelegenheid te stimuleren. Ook werd een speciale openbare avond over de eurocrisis georganiseerd met vooraanstaande
economen.
Samen met Ewout Irrgang, TK-medewerker Arnold Merkies en algemeen secretaris Hans van Heijningen bezocht fractievoorzitter
Emile Roemer Athene om zich een scherper beeld te vormen van de dramatische ontwikkelingen in Griekenland. Roemer stond ook
tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen stil bij de oorzaken van de eurocrisis en de gevolgen voor de Nederlandse
samenleving. De stelling die hij daar verdedigde was: 'Deze crisis is geen natuurramp, maar is te wijten aan politiek falen.' Ook heeft
Roemer samen met Harry van Bommel en fractiemedewerker Guido van Leemput een werkbezoek gebracht aan Israël en Gaza.
Daarnaast heeft Roemer samen met Ewout Irrgang en medewerker Riekje Camara een bezoek gebracht aan Kenia om daar
vluchtelingenkampen en ontwikkelingssamenwerkingsprojecten te bezoeken.
In de Kamer besteedde de fractie in debatten aandacht aan diverse onderwerpen van maatschappelijk belang, zoals het opsluiten van
vreemdelingen, falende onderwijsbestuurders, het sluiten van verloskundige poli’s, de enorme bezuinigingen op de sociale zekerheid
en publieke sector, en de afbraak van pensioenrechten. Bijzondere aandacht trokken de verhoren door de enquêtecommissie De Wit,
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die na de oorzaken van de kredietcrisis het crisismanagement onderzocht. De verhoren van de bewindslieden van met name het
vorige kabinet, de ambtenaren van Financiën en de Nederlandse bank trokken veel aandacht.
Kamerleden ging veelvuldig door heel het land op werkbezoek om zich te laten informeren door organisaties en personen, en met hen
te discussiëren over de mogelijkheid van politieke veranderingen. Ook namen Kamerleden deel aan acties, onder andere tegen de
aanbesteding van het openbaar vervoer, huurverhogingen, bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, bezuinigingen op natuur,
afschaffen van het speciaal onderwijs, de sluiting van ziekenhuizen en bezuinigingen op de rechtsbijstand. Kamerleden namen ook
deel aan manifestaties die vaak in het teken stonden van het ‘1 voor Allen’-initiatief, dat probeert om het verzet tegen het
kabinetsbeleid zoveel mogelijk te bundelen.
Emile Roemer en SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut gaven een nadere invulling aan de campagne ‘Armoede werkt niet’, die
ondersteund werd door PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en vele bekende Nederlanders.
Met de campagne 'Armoede werkt niet' werd geprotesteerd tegen de bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een
arbeidsbeperking. De bijbehorende manifestatie eind 2011 in de Brabanthallen te Den Bosch trok totaal 6,500 mensen.
In 2011 kwam er wederom een recordaantal (ruim 48.000) e-mails binnen bij de fractie. Een middel dat de fractie voor het eerst
uitprobeerde was het zogeheten ‘crowd sourcing’, waarmee grote groepen mensen werden gevraagd met tips te komen om de zorg te
verbeteren. Dit leverde vele nuttige voorstellen op.
De fractie organiseerde in 2011 regelmatig rondleidingen door het Kamergebouw voor belangstellenden van zowel binnen als buiten
de partij en ontving bijna wekelijks groepen scholieren en studenten. In 2011 werden er 19 bezoeken en rondleidingen georganiseerd
op uitnodiging van de SP-fractie. Op 19 november ontving de fractie, met ondersteuning door diensten van de Tweede Kamer, ruim
500 nieuwe leden van de SP in het Tweede Kamergebouw, om hen kennis te laten maken met de Kamerleden, het parlementaire werk
en de standpunten van de SP.
Ter ondersteuning van het parlementaire werk organiseerden de Kamerleden in 2011 diverse bijeenkomsten met deskundigen. De
fractie heeft verschillende adviesgroepen, onder andere op het gebied van speciaal onderwijs, politie, zorg en gevangeniswezen,
reclassering en nazorg aan ex-gedetineerden. De adviesgroepen fungeren regelmatig als klankbord voor de SP-fractie. Daarnaast
vindt er regelmatig overleg plaats tussen Kamerleden met SP-volksvertegenwoordigers uit de Eerste Kamer, provincies, gemeenten
en het Europees Parlement.
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De Kamerleden deden onderzoek en schreven nota’s, publicaties en rapporten. Onder de noemer ‘Aan het woord’ werd er
voortgeborduurd op de reeks onderzoeken waarmee de fractie in 2009 was gestart. Ditmaal kwamen onder andere werknemers in de
sociale werkplaats en de brandweer aan het woord. De uitkomsten van deze onderzoeken werden aangeboden aan het kabinet en
maakten onderdeel uit van de beraadslaging in de Tweede Kamer. Dergelijke onderzoeken staan vaak aan de basis van verschillende
voorstellen die door SP-Kamerleden worden ingebracht, zoals het rapport ‘Een betere leraar voor hetzelfde geld’ waarin Kamerlid
Manja Smits vier voorstellen doet om de positie van de leraar te verbeteren. Deze voorstellen kwamen voort uit het eerdere
onderzoek ‘De leraar aan het woord’.
De fractie legde verantwoording af over haar werk en visie, onder andere door middel van de zogeheten ZO-krant, die in 2011
driemaal verscheen, waaronder een speciale verkiezingseditie.
Parlementair werk Eerste Kamer
Het jaar 2011 was een spannend en interessant jaar voor de Eerste Kamerfractie. De verkiezingen voor Provinciale Staten van maart
2011 en de daarop volgende Eerste Kamerverkiezingen in de twaalf provincies bepaalden de nieuwe samenstelling van de nieuwe
Eerste Kamerfractie. In mei nam de Eerste Kamerfractie afscheid van vier van haar leden: Paul Peters, Kees Slager, Sineke ten Horn
en Anja Meulenbelt. In juni werd de nieuwe Eerste Kamerfractie van de SP geïnstalleerd: de fractie bestaat uit acht senatoren. Tiny
Kox werd opnieuw tot fractievoorzitter gekozen. Aangezien er op voorhand geen meerderheid voor het kabinet-Rutte is, kan de SPfractie een belangrijke rol spelen bij het wegstemmen van slechte wetsvoorstellen.
Hoogtepunten in het verslagjaar
In januari debatteerde de Eerste Kamer over het Verdrag van Dublin omtrent clustermunitie. Daarbij droeg de Senaat de ministers
Rosenthal en Hillen op meer actie te ondernemen tegen banken en beleggers die investeren in bedrijven die deze gruwelbommen
bouwen en verhandelen. In maart besloot de Eerste Kamer voor het eerst in zijn bestaan een diepgravend onderzoek in te stellen naar
de parlementaire besluitvorming gedurende vijfentwintig jaar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.
In april stemde de Eerste Kamer met grote meerderheid de voorstellen van minister Schippers weg; de voorstellen waren gericht op
het invoeren van een Elektronisch Patiëntendossier. SP-senator Tineke Slagter, voorzitter van de Senaatscommissie voor
gezondheidszorg, leidde het verzet tegen de voorstellen. In september besloot de Eerste Kamer tot de instelling van een
onderzoekscommissie, die onderzoek dient te doen naar de gevolgen van de privatiseringen van de afgelopen twintig jaar, met name
voor de verhouding tussen burgers en overheid. Alleen de fracties van CDA en PVV vonden het onderzoek niet nodig.
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In oktober debatteerden de fractievoorzitters van de Eerste Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met premier Rutte.
Zowel PvdA als SP hadden zware kritiek op de koers van de regering Rutte. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in
november gaf minister van Financiën Jan Kees de Jager tegen SP-senator Geert Reuten toe dat er veel weeffouten in de euro zitten.
In december bleek dat het voorstel van de Tweede Kamer, om een einde te maken aan het onverdoofd slachten van dieren, weinig
kans heeft een meerderheid te behalen in de Eerste Kamer. De Senaatsfracties van VVD, D66 en PvdA wijzigden hun eerdere
standpunt en vielen de christelijke fracties bij. Die stonden in de Tweede Kamer nog alleen in hun verzet tegen het voorstel.
Ook op internationaal terrein werden relevante zaken ter hand genomen. Voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
PACE) bracht Tiny Kox een positief rapport uit over het verzoek van de Palestijnse Nationale Raad om ‘partner for democracy’ te
mogen worden, waarna de assemblee als zodanig besloot. Tuur Elzinga was PACE-rapporteur over de activiteiten van de Europese
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Tiny Kox leidde de PACEwaarnemingsmissie bij de parlementsverkiezingen in Rusland.
Arjan Vliegenthart en Eric Smaling namen deel aan de jaarvergaderingen van de Parlementaire Assamblee van de NAVO en de
OVSE. Tiny Kox was namens Nederland ondervoorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Ook in de
Beneluxraad was de SP-Eerste Kamerfractie present.
Parlementair werk Europees Parlement
Voor Europa was 2011 een onstuimig jaar vanwege de financiële crisis die uitmondde in een heuse eurocrisis. In Brussel werd veel
aandacht besteed aan de uitbouw van het Europese economisch bestuur, eerst via een pakket van 6 wetsvoorstellen (het zogenaamde
6-pack), later door het door Merkel afgedwongen begrotingspact waarin nog stringentere begrotingsregels werden opgenomen.
Hoewel de oorzaken voor de eurocrisis juist lagen in neoliberaal beleid richting de financiële sector en een overhaaste invoering van
de euro, kwam de aandacht van de Europese Commissieeenzijdig te liggen bij de drastische bezuinigingen om begrotingstekorten en
staatsschulden terug te dringen. Voor de Europese fractie van de SP werd 2011 dan ook vooral het jaar van strijd tegen het nieuwe
neoliberale Europese economische bestuur. Via onder andere de ‘Klauwencampagne’ en later de ‘Tour d’Europe’ werd samen met de
Tweede Kamerfractie geprobeerd om de mensen te informeren over de ontwikkelingen. Daarnaast werd een actieplan tegen
speculanten uitgewerkt om de echte oorzaak van de crisis, namelijk het onverantwoord gedrag van de financiële sector, aan te
pakken. Het overleg met de Tweede Kamerfractie werd verstevigd, onder andere door regelmatig overleg met Emile Roemer.
Op het gebied van transparantie werd vooruitgang geboekt door de instelling van een werkgroep die een gedragscode voor
Europarlementariërs moest uitwerken. De werkgroep was opgericht, nadat eerder enkele corrupte Europarlementariërs tegen de lamp
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waren gelopen. De regels over het aannemen van giften werden versterkt, en verder werd een reeks maatregelen aangenomen om
belangenverstrengeling tegen te gaan.
In de loop van 2011 werd Dennis de Jong woordvoerder interne markt voor Verenigd Links (de politieke groep waarbij de SP in het
Europees Parlement is aangesloten). In die hoedanigheid kon hij meeschrijven aan een rapport over de pensioenen, waarbij het lukte
om te voorkomen dat het Europees Parlement aanbevelingen zou doen die zouden ingaan tegen het Nederlandse pensioenstelsel.
Daarnaast was de SP actief bij de herziening van de Europese aanbestedingsregels. Die regels lijken minder knellend te gaan worden
en meer ruimte te laten voor kwaliteitseisen. Ook wordt de regel losgelaten dat bij aanbestedingen altijd voor de laagste prijs moet
worden gegaan.
De fractie heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een hecht team van één Europarlementariër, vier assistenten en een SP-medewerker bij
het secretariaat van Verenigd Links. Door de teamleden werden de netwerken met de vakbeweging en het MKB verstevigd, hetgeen
leidde tot intensievere samenwerking en informatie-uitwisseling. Zowel belangenorganisaties als de media weten de weg naar de SPEurofractie steeds vaker te vinden.
Scholingsteam (Studiecentrum)
In 2011 verzorgde het scholingsteam van de SP 721 lokale scholingen met 5.810 deelnemers in 107 afdelingen, 63 ledenwerkgroepen
en 6 afdelingen in oprichting. In zeven regio's werden scholingen voor leden uit meerdere afdelingen gehouden. De lokale scholingen
stonden vooral in het teken van de campagne 'Op naar 200 afdelingen' en de cursussen 'Politieke Basisvorming' en 'Heel de Mens',
maar omvatten ook kennismakingsscholingen voor leden en/of de scholingen 'Lokaal Actief' of 'Afdelingsorganisatie' voor lokale
bestuursleden.
In 6 regio's (Leiden, Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Friesland en de Gelderse Achterhoek) werden regionale kaderscholingen
georganiseerd. In totaal werden 29 regionale bijeenkomsten gehouden, met een groepsgrootte variërend van 6 tot 31 deelnemers.
Deze cursusgroepen werden begeleid door een lid van het scholingsteam.
Verder werden er 89 landelijke cursusbijeenkomsten georganiseerd, met 2.038 deelnemers. In de zomer werden drie edities van de
SP-Zomeruniversiteit georganiseerd voor 150 talentvolle, actieve leden uit de afdelingen. Daarin stonden de ideologie van de SP en
haar bewezen uitgangspunten en werkmethoden centraal.
Voor talentvolle leden kent de SP de kaderopleiding 'Groep van 30'. Het is een intensieve opleiding waarbij 30 cursisten diverse
Verkorte jaarrekening 2011 t.b.v. Partijraad SP 23 juni 2012

13

aspecten van het politieke werk leren kennen. In 2011 heeft een groep haar opleiding afgerond, is een negende groep gestart en
vonden er voor andere groepen meerdere maandelijkse bijeenkomsten plaats.
Wetenschappelijk Bureau
Het Wetenschappelijk Bureau van de SP deed ook in 2011onderzoek ten behoeve van de leden van de partij. Leden van het bureau
mengden zich in maatschappelijke discussies, werkten mee aan interne discussienota’s, verzorgden scholingen voor leden, gaven
ondersteuning aan SP-volksvertegenwoordigers en schreven artikelen voor tijdschriften als de Internationale Spectator, Socialisme
en Democratie en Kritiek.
Het afgelopen jaar heeft het Wetenschappelijk Bureau een aantal onderzoeken gedaan onder diverse beroepsgroepen. In 'Aan het
woord' deden zij verslag van hun werkomstandigheden en de invloed van wet- en regelgeving op hun functioneren. Zo kwamen onder
andere de medewerkers van de brandweer en de sociale werkplaats aan het woord.
Het Wetenschappelijk Bureau deed ook onderzoek naar de ontwikkelingen in Afghanistan, nucleaire bewapening en de toekomst van
de NAVO. In maart organiseerde het Wetenschappelijk Bureau in samenwerking met de Vereniging Kerk en Vrede een
expertmeeting over de situatie in Afghanistan en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. In april werd de brochure 'De Kunduz-missie
en de beloftes van Rutte' gepubliceerd.
In februari en september publiceerde het Wetenschappelijk Bureau twee brochures: 'De gebroken beloften van Geert Wilders' en 'Nog
meer gebroken beloften van Geert Wilders'. Daarin is onderzocht hoe het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer zich
verhoudt tot het verkiezingsprogramma van die partij.
Er werd het symposium ‘De andere kant van het Binnenhof’ georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau in samenwerking met
de Eerste Kamerfractie. Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van het boek ‘De Eerste Kamer. De andere kant van het
Binnenhof: toen, nu, straks'. De redactie van het boek was in handen van de directeur van het Wetenschappelijk Bureau en Eerste
Kamerlid Arjan Vliegenthart en historicus Ronald van Raak, lid van de Tweede Kamer.
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ROOD
Ledenontwikkeling
Op 31 december 2011 had ROOD 1.953 leden. Op 1 januari 2011 waren dat er 2.185. In totaal hebben in 2011 396 leden zich aangemeld en zijn er 629 uitgeschreven. 243 leden zijn uitgeschreven omdat zij 28 jaar werden en 210 leden zijn uitgeschreven wegens
wanbetaling. In 2011 kampte ROOD dus met een ledenverlies van 10,7%.
Bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 29 mei is een nieuw landelijk bestuur gekozen, bestaande uit Leon Botter (voorzitter), Daan
Brandenbarg, Michelle Foolen, Nils Müller, Lieke Smits en Marc Smits. Het bestuur komt minimaal eens per maand bij elkaar.
Lokale ROOD-groepen
In 2011 is hard gewerkt om het aantal actieve ROOD-groepen op peil te houden en uit te breiden. 34 SP-afdelingen kenden in 2011
actieve leden van ROOD in georganiseerd verband. Het ROOD-bestuur begeleidde de groepen intensief om de continuïteit van de
groepen te waarborgen. Door de lokale ROOD-groepen kunnen politieke acties voor en door jongeren ondernomen worden op
onderwerpen die dicht bij huis spelen. Het ROOD-bestuur organiseerde lokale scholingen die pasten bij de specifieke behoeften van
ROOD-groepen.
In mei 2011 heeft het ROOD-bestuur de campagne ‘Kleur je afdeling ROOD’ gelanceerd. SP-afdelingen die aangaven een ROODgroep te willen oprichten, zijn intensief begeleid door het ROOD-bestuur, dat in het kader van deze campagne tevens de regiooverleggen bezocht. SP-kaderleden ontvingen ook een speciale scholingskrant over het oprichten van ROOD-groepen. In totaal zijn
49 SP-afdelingen aan de slag gegaan met deze campagne. In dat kader zijn in 2011 twee ROOD-groepen opgericht.
Acties en activiteiten
Met allerlei acties behartigt ROOD de belangen van jongeren in de maatschappij. ROOD is in 2011 op verschillende manieren
betrokken geweest bij de strijd tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Een van de meest aansprekende acties is ongetwijfeld
geweest dat ROOD samen met studenten symbolisch op de publieke tribune van de Tweede Kamer ‘in haar hemd heeft gestaan’ uit
protest tegen de invoering van de langstudeerdersboete.
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Wederom organiseerde ROOD in samenwerking met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) de ‘Huisjesmelker van het Jaar’verkiezing. De Utrechtse huisjesmelker Betty Chang kwam, net als in 2006, als winnaar uit de bus. Ook deze keer heeft deze
verkiezing tot veel media-aandacht geleid (onder andere in landelijke dagbladen). De verkiezing van Chang heeft geleid tot een
lokale actie van 'Chang-huurders', ondersteund door ROOD Utrecht. Zo hebben zij met succes huurverlaging geëist via de
Huurcommissie. Naast de landelijke ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing zijn er ook lokale ‘Huisjesmelker van het Jaar’-prijzen
uitgereikt.
In de zomer van 2011 heeft ROOD de ‘Doe effe Sociaal’-campagne gelanceerd. Door middel van posters, stickers en een speciale
actiesite wil ROOD via deze campagne aandacht vragen voor de steeds groter wordende tegenstellingen in Nederland ten gevolge
van het kabinetsbeleid. Via een website konden jongeren hun stem uitbrengen op de meest asociale bewindspersoon van het kabinet.
Deze verkiezing heeft geleid tot de uitreiking van de ‘Aso van het Jaar’-prijs aan Henk Kamp in 2012. Ook werden jongeren via de
rubriek ‘Schande van de Dag’ op de hoogte gebracht van de meest recente asociale kabinetsplannen. Als onderdeel van deze
campagne, liet ROOD in september een T-shirt maken met de tekst ‘Doe effe Sociaal man!’ voorzien van een afbeelding van Emile
Roemer. Honderden van deze shirts werden verkocht via de SP-webshop.
In september 2011 heeft ROOD een groot onderzoek onder MBO’ers gelanceerd. In het hele land vroeg ROOD naar de mening van
MBO’ers over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de stagebegeleiding en de aanvullende kosten die gevraagd worden door
ROC's. De resultaten van dit onderzoek worden in 2012 gepresenteerd. Tevens vormt het onderzoek de aanleiding voor diverse lokale
acties die 2012 in gang zijn gezet.
Bijeenkomsten en scholing
ROOD heeft in 2011 twee landelijke ledenbijeenkomsten georganiseerd. Op de ledenvergadering in mei waren 50 leden en op de
ledenvergadering in oktober waren 70 leden aanwezig. Daarnaast zijn er in 2011 negen bijeenkomsten voor de contactpersonen van
lokale ROOD-groepen georganiseerd. Deze vonden allen plaats in Utrecht.
Om de leden zo goed mogelijk te scholen, heeft ROOD in 2011 verschillende bijeenkomsten georganiseerd, gewijd aan de
Provinciale Statenverkiezingen, het hoger onderwijs (‘De Toekomst van het Hoger Onderwijs’), het MBO (‘Middelmatig Beroerd
Onderwijs?’) en de campagne ‘Kleur je afdeling ROOD’. Verder heeft ROOD een basisscholing, een kaderscholing en een
zomerschool georganiseerd.

Verkorte jaarrekening SP 2011 t.b.v. Partijraad 23 juni 2012

16

Jaarrekening 2011

1.1 Balans

31-12-2011
€

€

31-12-2010
€

€

Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris

5.856.300
226.982

3.922.810
311.833
6.083.300

4.234.600

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vlottende activa

421.000
308.800

707.400
422.000
729.800

Kas
Giro/bank
Spaargelden
Liquide middelen
Totaal activa

1.500
225.200
5.032.900

1.129.400
2.900
511.700
5.984.300

5.259.600

6.498.900

12.072.700

11.862.900
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Jaarrekening 2011
1.1 Balans

31-12-2011
€

31-12-2010
€

€

€

Passiva
Eigen vermogen
Reserves

7.039.600

6.787.900

84.000

80.800

1.400.000

1.400.000

Voorzieningen
Voorzieningen
Vreemd vermogen lang
Hypothecaire leningen
Vreemd vermogen kort
Crediteuren
Overige schulden korte termijn

Totaal passiva

371.700
3.177.400

445.300
3.148.900
3.549.100

3.594.200

12.072.700

11.862.900
-
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Jaarrekening 2011
Werkelijk 31-12-2011

Begroting 31-12-2011

Werkelijk 31-12-2010

1.2 Resultatenrekening
€

€

€

€

€

€

Baten
Netto afdracht volksvertegenwoordigers
Inkomsten uit dienstverlening fracties
Subsidies
Contributies en donaties
Overige baten
Totaal baten

3.251.100
91.200
3.662.900
959.000
175.300
8.139.500

40%
1%
45%
12%
2%
100%

3.400.400
30.000
3.642.000
1.046.500
66.000
8.184.900

42%
0%
44%
13%
1%
100%

3.854.600
29.000
4.214.700
1.024.700
225.600
9.348.600

43%
0%
45%
11%
2%
100%

Lasten
Vereniging
Afdelingen incl. dienstverlening fracties
Eerste en Tweede Kamerfractie
Scholing en informatie aan leden
Wetenschappelijk onderzoek
ROOD
Verkiezingscampagnes
Overige campagnes
Totale lasten
SALDO baten / lasten

1.318.900
1.287.500
1.757.300
1.365.900
346.100
136.400
836.300
781.200
7.829.600
309.900

Bijzondere baten en lasten
Financieringsresultaat

175.800117.617

EXPLOITATIERESULTAAT
Mutaties Verkiezingsfonds
Naar bestemmingsreserve Huisvesting
Overige reserveringen
RESULTAAT NA RESERVERINGEN

251.700
163.70088.000

17%
16%
22%
17%
4%
2%
11%
10%
100%

1.105.400
1.438.000
1.926.400
1.600.600
345.100
141.100
850.000
900.000
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8.306.600
121.700-

13%
17%
23%
19%
4%
2%
10%
11%
100%

1.593.300
1.248.700
1.875.200
1.370.500
337.200
186.700
2.888.100
895.889
10.395.600
1.047.000-

-

134.000105.000

121.700150.000271.700-

1.076.0001.886.800
810.700

PM

15%
12%
18%
13%
3%
2%
28%
9%
100%
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Uitgangspunten bij de jaarrekening 2011
Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving
Het doel van de jaarrekening is enerzijds een getrouw inzicht te verschaffen omtrent de bezittingen, de schulden, het vermogen en het
resultaat van de SP en anderzijds verantwoording af te leggen omtrent het gevoerde beheer. Deze verkorte jaarrekening is identiek
aan de volledige jaarrekening behoudens de specificaties van balans en resultatenrekening alsmede de daarop betrekking hebbende
toelichtingen.
Behoudens een stelselmatige toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten aanzien van onderhavige
jaarrekening geen specifieke wettelijke bepalingen van toepassing. Het verslag is dan ook opgesteld volgens algemeen gebruik,
rekening houdende met het specifieke karakter van een politieke partij alsmede met de daaraan gestelde eisen conform richtlijn 640
voor verslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven.
Waarderingsgrondslagen
Alle goederen met een gebruiksduur van méér dan een jaar èn een aanschafwaarde vanaf € 2.500,- zijn in de balans tot uitdrukking
gebracht. Deze worden net zoals de gebouwen van de SP gewaardeerd tegen historische kostprijs. Van de investeringen is de
boekwaarde opgenomen onder ‘inventaris’ en wordt er overeenkomstig de verwachte gebruiksduur op afgeschreven. De panden zijn
opgenomen tegen historische kostprijs.
De aandelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel de beurskoers, als deze lager is. In principe worden de kortlopende
vorderingen en schulden gewaardeerd op nominale waarde. Indien hiervan wordt afgeweken, zal dit expliciet in de toelichting op de
balans worden vermeld.
De waarde van de promotieartikelen is in de balans opgenomen tegen aanschafwaarde. Daarnaast worden de voorraden ten behoeve
van de huisdrukkerij en overige kantoorartikelen niet in de balans tot uitdrukking gebracht.
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Grondslagen ter bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden tegen nominale waarde volgens het 'matching-principe' zoveel mogelijk toegerekend naar de perioden
waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst
verantwoord nadat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
Onder bijzonder resultaat zijn baten en lasten opgenomen die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen. Deze incidentele posten
zijn onder bijzondere baten en lasten opgenomen om vergelijking met voorgaande jaren te kunnen blijven maken.
Giften
Ingevolge artikel 18 van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen, dat ‘de openbaarmaking van giften aan de politieke partij’ regelt,
verklaren wij dat er in het jaar 2011 geen giften van € 4.537,80 of meer ontvangen zijn van het bedrijfsleven of van maatschappelijke
instellingen en organisaties. Het totaal aan giften van natuurlijke personen is verantwoord onder de posten 'contributies en donaties
leden’ en ‘overige donaties' dan wel onder ‘netto afdracht volksvertegenwoordigers’. Het restant van de de ontvangen erfenis is
verantwoord onder bijzondere baten.
Risicoparagraaf
Op het moment van het vaststellen van de jaarrekening waren er geen bijzondere financiële risico's aanwezig.
Resultaatbestemming:
Het bestuur stelt voor om het voordelig resultaat van € 88.000 over het jaar 2011 toe te voegen aan de algemene reserve.

Reservering
Financiële ondersteuning fractie Tweede Kamer
Conform opgave van de Stafdienst Financieel Economische Zaken Tweede Kamer der Staten Generaal d.d. 19 maart 2012 is de
reservering ultimo 2010 vastgesteld op € 1.723.000.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van de Socialistische Partij
Bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening, bestaande uit de geconsolideerde balans per 31 december 2011 en de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011, zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de
Socialistische Partij per 31 december 2011. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die geconsolideerde jaarrekening in
onze controleverklaring van 14 juni 2012.
De samengevatte geconsolideerde jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Het kennisnemen van de samengevatte geconsolideerde jaarrekening kan
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Socialistische
Partij.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte geconsolideerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om
te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte geconsolideerde jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de
gecontroleerde jaarrekening van de Socialistische Partij per 31 december 2011 en in overeenstemming de grondslagen zoals
beschreven in de toelichting.
Eindhoven, 14 juni 2012
Deloitte Accountants BV.
Drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA

