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Jaarverslag 2016 
 

Voorwoord 

 

Deze jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van de vereniging SP en een aantal aan de SP verbonden stichtingen: Stichting 

Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij, stichting Beheer SP, stichting Personeel SP, stichting Wetenschappelijk 

Bureau SP, stichting Studiecentrum SP en de vereniging ROOD. De statutaire vestigingsplaats van de vereniging SP en de aan de SP 

verbonden stichtingen is Rotterdam. Met uitzondering van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij, 

welke ’s-Gravenhage als statutaire vestigingsplaats heeft.  

De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin de 

menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen. 

 

Het partijbestuur bestond in 2016 uit: 

– de voorzitter en de algemeen secretaris, die rechtstreeks door het Congres gekozen zijn; 

– elf algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen door het Congres; 

– twintig regiovertegenwoordigers/leden partijbestuur, door de regioconferenties gekozen; 

– de SP-fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement. 

 

Op 28 november 2015 op het XXI Congres in Maarssen werd een nieuw partijbestuur gekozen; Ron Meyer werd tot partijvoorzitter 

gekozen en het aantal algemeen bestuursleden werd uitgebreid van van negen naar elf. Tot 1 juli 2016 werd het dagelijks bestuur 

gevormd door Ron Meyer (voorzitter), Hans van Heijningen (algemeen secretaris), Emile Roemer (SP-fractievoorzitter Tweede 

Kamer), Rosita van Gijlswijk (penningmeester), Vincent Mulder (P&O), Lieke Smits (campagnes) en Pim Siegers (scholing).  

Op 1 juli stelde de penningmeester haar functie ter beschikking en koos het partijbestuur van de SP Thijs Coppus als nieuwe 

penningmeester. Conform de statutaire bepalingen heeft de partijraad van september 2016 de verkiezing van de nieuwe 

penningmeester bekrachtigd. 

 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Tweede en Eerste Kamerfracties en de aan de 

landelijke partij 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. Alle afdelingsbesturen leggen jaarlijks verantwoording af over de financiële positie van hun lokale afdeling aan de 

ledenvergadering en rapporteren hierover jaarlijks aan het partijbestuur. Het gezamenlijke saldo van de bankrekeningen van  

156 partijafdelingen bedroeg op 31 december 2016 € 1.074.733,-. 
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In deze jaarrekening is de SP fractie in het Europees Parlement niet meegenomen. De twee SP'ers in het Europees Parlement mogen in 

verband met de regels van het Europees Parlement niet afdragen aan de partij. Dit betekent dat zij niet aan de partij afdragen, maar aan 

een stichting die weerbaarheid en solidariteit hoog in het vaandel heeft. Voor de beloning van Europarlementariërs van de SP zijn 

dezelfde afspraken als Tweede Kamerleden van toepassing. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de overige in de jaarrekening 2016 geconsolideerde verenigingen en stichtingen. 

 

Statutaire naam : Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij 

Statutaire zetel  : ’s-Gravenhage 

Doelstelling  :  a. het in dienst nemen van personeelsleden ter ondersteuning van de Tweede Kamerfractie 

       van de Socialistische Partij (de ‘Fractie’), zowel op het organisatorisch, beleids- als administratief    

       gebied. Met Tweede Kamerfractie wordt in deze statuten bedoeld een fractie als bedoeld in artikel   

       11.1, 12.1 en 12.2 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

   b. het verwerven van apparatuur welke noodzakelijk is ter ondersteuning van het functioneren 

       van de Fractie en de onder a genoemde personeelsleden;  

   c. het vaststellen van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden voor de onder a genoemde  

       personeelsleden, en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles 

       in de ruimste zin van het woord.  

  Bestuurders  : Ronald van Raak, Emile Roemer en Renske Leijten 

 

 Statutaire naam : Stichting Beheer Socialistiese Partij 

Statutaire zetel  : Rotterdam 

Doelstelling  : Het beheren en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen in eigendom toebehorende aan 

   de Socialistiese Partij 

  Bestuurders  : Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding en Vincent Mulder 

  

 Statutaire naam : Stichting Personeel Socialistiese Partij 

Statutaire zetel  : Rotterdam 

Doelstelling  : Het metterdaad ondersteunen van het wetenschappelijke en propagandistiese werk van de Socialistiese 

   Partij en van de aan de Socialistiese Partij aanverwante en gelieerde organisaties 

 Bestuurders  : Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding en Vincent Mulder 
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Statutaire naam : Stichting Wetenschappelijk Bureau SP 

Statutaire zetel  : Rotterdam 

Doelstelling  : Het verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van de Socialistische Partij 

Bestuurders  : Ronald van Raak (voorzitter), Rosita van Gijlswijk (penningmeester),Vincent Mulder (secretaris) en 

  Thijs Coppus 

 

 

Statutaire naam : Stichting Studiecentrum SP 

Statutaire zetel  : Rotterdam 

Doelstelling  : Het ten behoeve van de Socialistische Partij houden van politieke vormings- en scholingsactiviteiten, 

   en is daartoe door de Socialistische Partij als zodanig aangewezen 

 Bestuurders  : Jan de Wit (voorzitter), Rosita van Gijlswijk (penningmeester), Arjan Vliegenthart (secretaris) en  

  Thijs Coppus 

 

Statutaire naam : ROOD, jongeren in de SP 

Statutaire zetel  : Rotterdam 

Doelstelling  : Jongeren te betrekken bij het het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een 

   maatschappij waarin de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit 

   tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen, het streven naar meer bekendheid onder jongeren van de 

   Socialistische Partij en zich inzetten om jongeren die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed 

   van de SP een eigen plek te bieden om daarmee aan de slag te gaan 

 Bestuurders  : Merel Stoop (voorzitter), Tom Roozen, Eduard van Scheltinga (secretaris), Lisa de Leeuw en David 

       Schreuders 
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Politieke ontwikkelingen 
 

Partijorganisatie 
 

Leden en afdelingen 

Op 1 januari 2017 telde de partij 39.556 leden tegenover 41.708 leden op 1 januari 2016. In totaal schreven we 1.901 nieuwe leden in 

en 4.053 leden uit. Derhalve daalde het ledental met 2.152 leden. In 2016 liep het aantal SP-afdelingen terug. Dit kwam voornamelijk 

doordat er afdelingen, als gevolg van een gemeentelijke herindeling, werden samengevoegd. Zo werden de afdelingen Hoogezand-

Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samengevoegd tot de afdeling Midden-Groningen en de afdelingen Schijndel en Veghel tot de 

afdeling Meierijstad. Er kwamen vier nieuwe SP-afdelingen bij, te weten de afdelingen Halderberge, Veldhoven, Zuidhorn en 

Woerden. Daarnaast werden er zes afdelingen opgeheven: Stede Broec, Ooststellingwerf, Hellevoetsluis, Echt-Susteren, Terneuzen en 

Etten-Leur. Daarmee kwam het aantal erkende lokale SP-afdelingen, inclusief afdelingen in oprichting (Zevenaar en Delfzijl), eind 

december 2016 op 156. Daarnaast zijn er circa dertig SP-werkgroepen in ontwikkeling.  

 

Congres 

Hoewel de voorbereidingen voor het XXII Congres veel tijd en energie in beslag genomen hebben, heeft er in 2016 geen Congres 

plaatsgevonden. Daarnaast is er in 2016 veel aandacht besteed aan het uitvoeren van de besluiten van het XXI Congres, dat in 

november 2015 plaatsvond. Om werk te maken van de uitvoering van die besluiten, werden in januari 2016 meerdere commissies 

geïnstalleerd: de commissies evaluatie afdrachtregeling, ledenwerving, vredesfestival, evaluatie XXI Congres, verbetering 

informatievoorziening, scholing voor gevorderden, op naar 250 afdelingen, klimaatverandering en duurzaamheid.  

 

De regioconferenties in het voorjaar van 2016 stonden in het teken van de lancering van de campagne rond het Nationaal ZorgFonds 

en de verantwoording van de Provinciale Statenfracties. De regioconferenties van oktober stonden in het teken van de Tweede 

Kamerverkiezingen van maart 2017 (bespreking van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst Tweede Kamer) en de 

voorbereiding van het XXII Congres . 

 

Volksvertegenwoordigers 

Op 31 december 2016 hadden namens de SP 440 raadsleden zitting in 123 gemeenten en waren er 46 SP-wethouders, in 40 colleges 

van burgemeester en wethouders. Daarnaast hadden namens de SP 18 leden zitting in bestuurs- en gebiedscommissies (in Amsterdam, 

en Rotterdam), waaronder 2, respectievelijk 4 dagelijks bestuurders in bestuurscommissies in Amsterdam en 5 (vice)voorzitters in 

Rotterdam. Eind 2016 telde de SP 70 Statenleden (afkomstig uit alle 12 provincies) en 8 gedeputeerden in 6 colleges van 

Gedeputeerde Staten. In het nationaal parlement wordt de SP vertegenwoordigd door 15 Tweede Kamerleden en 9 senatoren (Eerste 

Kamerleden). In het Europees Parlement heeft de SP 2 vertegenwoordigers.  
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Landelijke campagnes en acties 

Op 1 mei 2016 lanceerde de SP de langdurig campagne Nationaal ZorgFonds, een campagne gericht tegen het stelsel van particuliere 

ziektekostenverzekeraars en tegen het eigen risico. In het kader van deze campagne werden in 2016 rond de 239.000 sympathisanten 

ingeschreven en werden 75.000 actiepakketten verstuurd. Vanuit afdelingen is er vanuit het ‘Superzaterdag’-concept huis aan huis 

gewerkt met Nationaal ZorgFonds-actiemateriaal. In dat kader zijn er tienduizenden gesprekken aan de deur gevoerd en zijn er 

bijeenkomsten georganiseerd op afdelings- en regioniveau. Daarnaast werd er in 2016 partijbreed succesvol actie gevoerd tegen het 

associatieverdrag met Oekraïne (waarbij 62 procent van de kiezers zich uitsprak tegen het associatieverdrag, bij een opkomst van 32 

procent van het electoraat).  

 

Andere, minder prominente, langer lopende initiatieven waaraan door tientallen SP-afdelingen is deelgenomen, zijn de campagne 

‘Huur te duur’, tegen huurverhogingen en de verhuurdersheffing, en de campagne ‘Stop werken zonder loon’. Ook rond het verzet 

tegen de dreigende vrijhandelsverdragen TTIP/CETA heeft de SP een rol van betekenis gespeeld. Ook Europa kreeg de nodige 

aandacht. Zo werd er begin december in Maastricht een symposium gehouden naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag 

van Maastricht 25 jaar geleden en de politieke en maatschappelijke gevolgen van de invoering van de euro die kort daarna plaatsvond. 

 

Naast de reguliere uitgave van de Tribune (ledenblad) en de Spanning (kaderblad), werden er in 2016 twee bijzondere themanummers 

van Spanning uitgegeven; over zorg en over ongelijkheid. Deze twee themanummers van Spanning werden toegezonden aan alle leden 

van de SP. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel organiseerde in samenspraak met lokale afdelingen op tientallen plaatsen 

drukbezochte avonden over de positie van Surinamers in Nederland. Om de interne partijcommunicatie te bevorderen kwamen er 37 

edities van De Nieuwe Lijn uit.  

 

Andere initiatieven van de landelijke partij 

In ons partijkantoor De Moed in Amersfoort vonden in 2016 vijf bijeenkomsten van de partijraad en vele tientallen 

scholingsbijeenkomsten plaats. In februari 2016 vond er een openbaar debat plaats over het Centraal Plan Bureau. Ook buiten De 

Moed werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In Rotterdam hield de SP een symposium over sociaal-economische 

gezondheidsverschillen (bij het afscheid van Ineke Palm van het Wetenschappelijk Bureau). Op meerdere universiteiten vonden 

bijeenkomsten plaats onder het thema ‘Red de wetenschap’. In november vond in de Tweede Kamer de jaarlijkse nieuwe-ledendag 

van de SP plaats, waarbij zo’n 450 leden aanwezig waren. 

 

Tribune, Spanning en overige publicaties 

Het ledenblad Tribune verscheen in 2016 11 keer, in een gemiddelde oplage van 45.000 exemplaren. Ook het blad Spanning, van het 

Wetenschappelijk Bureau van de SP, verscheen in totaal 5 keer, 3 keer in een oplage van 4.200 exemplaren (voor de SP-kaderleden) 
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en 2 keer in een oplage van 45.000 (de eerder genoemde themanummers). Het Wetenschappelijk Bureau slaagde er meerdere keren in 

om artikelen over belastingontwijking door multinationals, de vercommercialisering van de wetenschap en de politieke rol van het 

CPB in externe media gepubliceerd te krijgen. Daarnaast werd in 2016 onderzoek gedaan naar de positie van de wetenschapper, 

hetgeen resulteerde in het rapport: ‘De onderzoeker aan het woord’. In 2016 werden één ZO-krant en één op ouderen gerichte ZO-

PLUS uitgebracht . 

 

Internet  

De websites en web-applicaties van de SP spelen een belangrijke rol in de communicatie met onze achterban en in toenemende mate 

bij de dagelijkse werkzaamheden van de partij, zoals bij het verzamelen van contactgegeven van sympathisanten. Op www.sp.nl 

ontvingen we in 2016 1.792.215 bezoeken en er werden 5.092.552 pagina’s opgevraagd. In 2016 werkte het SP-webteam onder meer 

aan de vernieuwing van de afdelingssites, een goede integratie van de verschillende actiesites met de CiviCRM, SP Maps, de beltool 

en andere campagne-tools. Het aantal mails dat binnenkwam, bij de Tweede Kamerfractie en de partij, lag beduidend lager dan het 

jaar daarvoor. Dit heeft waarschijnlijk van doen met het feit dat er in 2016 buiten het Oekraïne-referendum geen verkiezingen 

plaatsvonden.  

 

Zendtijd voor politieke partijen 

Bij de Publieke Omroep zijn in het kader van de Zendtijd voor Politieke Partijen in 2016 twee verschillende spots uitgezonden: een 

spot over de inkomens- en vermogensverschillen en de gevolgen daarvan, en een tweede spot die in het teken stond van het Nationaal 

ZorgFonds zonder eigen risico. 
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Parlementair werk 
 

Tweede Kamer 
 

De SP-Tweede Kamerfractie controleert de regering, onderzoekt de gevolgen van het beleid en formuleert eigen voorstellen en 

alternatieven. De Kamerleden en fractiemedewerkers hebben veel contact met de mensen die de fractie dagelijks benaderen en met 

mensen die beschikken over speciale kennis of die veel ervaring hebben op de werkvloer. Daarnaast organiseren de Kamerleden acties 

en ondersteunen zij acties van anderen, zowel binnen als buiten de partij. De fractie kon voor haar werk vanzelfsprekend ook in 2016 

een beroep doen op ondersteuning van de partijraad, het partijbestuur, de afdelingen en het Wetenschappelijk Bureau van de partij.  

 

In 2016 was de fractie nauw betrokken bij de campagne voor een Nationaal ZorgFonds, die in 2016 steun kreeg van bijna 240.000 

mensen en van meerdere grote maatschappelijke organisaties (Omroep Max, KBO Brabant, FNV Zorg &Welzijn, FNV Senioren, 

50Plus, Partij voor de Dieren). Daarnaast kregen onze voorstellen voor de aanpak van belastingontwijking en voor een hogere 

belasting op hoge inkomens, voor de bestrijding van (kinder-)armoede en uitsluiting, voor de invoering van een studiebeurs of voor de 

bouw en het onderhoud van betaalbare woningen veel aandacht en steun van de bevolking. Dat geldt ook voor onze plannen voor een 

nationale volksbank en een nationaal pensioenfonds. Vanuit de Tweede Kamerfractie speelde Harry van Bommel een belangrijke rol 

in de ‘nee’-campagne tijdens het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Ook in de internationale strijd tegen neoliberale 

handelsverdragen als TTIP en CETA liepen onze Tweede Kamerleden – met name Jasper van Dijk – voorop. 

 

Voorstellen 

Tweede Kamerleden kunnen zelf voorstellen voor wetgeving doen, bijvoorbeeld in de vorm van initiatiefnota’s en initiatiefwetten. De 

SP heeft in 2016 meerdere initiatieven genomen. De SP-Tweede Kamerfractie presenteerde nota’s over onder meer ‘onderwijs als 

emancipatiemotor’, een ‘masterplan armoede en schulden’ en het plan ‘recht op recht’ om klassenjustitie te bestrijden. Maar ook over 

het probleem van meststoffen in de veehouderij en voor het behoud van de koe in de wei. Ook werd een nieuwe editie van ‘Hart voor 

de Zaak’ uitgebracht, voor de versterking van het mkb. Henk van Gerven presenteerde de nota ‘groeikansen voor de biologische 

landbouw’. Arnold Merkies nam het initiatief om in de Kamer multinationals te horen over internationale belastingontwijking. Paul 

Ulenbelt kreeg veel lof voor zijn initiatief voor een nationaal pensioenfonds. Farshad Bashir kreeg veel publieke steun voor zijn 

voorstel voor de invoering van een miljonairsbelasting.  

 

Renske Leijten maakte een initiatiefwet tegen winstuitkering in de zorg, Sadet Karabulut een initiatiefwet tegen verdringing op de 

arbeidsmarkt en Ronald van Raak bereidde een initiatiefwet voor over de afschaffing van het wachtgeld voor politici. Eric Smaling 

maakte een initiatiefwet tegen de verdere splitsing van energiebedrijven, Tjitske Siderius een voor kleinere klassen en Michiel van 

Nispen voor meer en beter bewegingsonderwijs. Ook nam hij het initiatief om de onafhankelijkheid van de rechtspraak te verzekeren, 
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door daarvoor een aparte begroting op te stellen. Nine Kooiman diende een initiatiefwet in ter voorkoming van gedwongen prostitutie. 

De initiatiefwet van Sharon Gesthuizen over het tegengaan van acquisitiefraude werd door de Eerste Kamer aangenomen. De 

initiatiefwet van Ronald van Raak voor de bescherming van klokkenluiders werd eveneens door diezelfde Kamer aangenomen en het 

‘Huis voor klokkenluiders’ werd in de zomer geopend. Ook heeft de ‘commissie-Van Raak’ (Tijdelijke Commissie evaluatie Wet op 

de parlementaire enquête) het mogelijk gemaakt dat mensen voortaan in de Tweede Kamer onder ede kunnen worden gehoord.  

 

Onderzoeken 

Tweede Kamerleden en medewerkers van de SP doen voortdurend onderzoek naar de gevolgen van het beleid, door werkbezoeken af 

te leggen en door onderzoek te doen onder mensen op de werkvloer. Door al die informatie van onderop is de fractie in staat om 

concrete voorstellen te doen om het beleid bij te stellen en alternatieven voor een betere politiek te formuleren. Samen met het 

Wetenschappelijk Bureau deed Jasper van Dijk een groot onderzoek onder wetenschappers om de onafhankelijkheid van de 

wetenschap beter te beschermen. Ook werden onderzoeken gestart onder medewerkers in de kinderopvang en onder verpleegkundigen 

in ziekenhuizen. 

 

De fractie presenteerde een groot aantal plannen, over uiteenlopende onderwerpen, waaronder plannen voor betaalbare huren, voor 

een gemeentelijke basiszorg, voor betaalbare medicijnen, voor preventieve deradicalisering van potentiële terroristen, voor een 

onafhankelijke rechtspraak, voor een sterkere biologische melkveehouderij, een schadefonds voor gif-slachtoffers bij defensie, voor 

een betere rijschoolbranche, voor nationalisering van de NS, voor een onafhankelijke wetenschap en tegen (internationale) 

belastingontwijking. We lieten ook een extern onderzoek doen naar de ontwikkeling van het personeelsbestand in ziekenhuizen voor 

en na de invoering van de marktwerking in 2006. 

 

Verbeteringen 

De SP-fractie in de Tweede Kamer strijdt elke dag voor verbeteringen, in debatten en overleggen proberen onze Kamerleden 

voortdurend het beleid bij te stellen. Voor Groningen hebben we de invloed van de NAM in de afhandeling van aardbevingsschade 

beperkt. We hebben het Waddengebied beter beschermd tegen boringen. We hebben gezorgd voor meer lokale inspraak bij het 

plaatsen van windmolens. Kleine woningcorporaties kregen dankzij de SP meer mogelijkheden om te investeren. Schimmel in huizen 

wordt beter aangepakt. Meer maatregelen zijn nu mogelijk om overlast in buurten te verminderen. Misbruik van huurwoningen door 

Airbnb kan beter worden voorkomen. De bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand werden gestopt. De meldpunten voor 

slachtoffers zijn behouden. Dankzij de SP komt er een betere bescherming tegen justitiële dwalingen. Softdrugs zullen slimmer 

gereguleerd gaan worden. Er is een verbod gekomen op zware luchtdrukwapens.  

 

Gemeenten hebben meer mogelijkheden gekregen om mensen uit de schulden te helpen. De medezeggenschap in het onderwijs is 

verbeterd. Leerlingen met dyslexie krijgen meer ondersteuning. Om de toegang van jongeren tot het onderwijs te verbeteren zijn 
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dankzij de SP meervoudige schooladviezen voortaan toestaan. Er is meer financiële steun gekomen voor meervoudig beperkte 

leerlingen. Toegankelijke sportcursussen voor jongeren zijn behouden. De SP-fractie heeft meer geld weten vrij te maken voor kunst 

en cultuur. Om het vervoer duurzamer te maken hebben we meer investeringen geregeld in de binnenvaart. Zwijgcontracten om 

misstanden in de zorg onder de pet te houden zijn dankzij de SP verboden. De arbeidsomstandigheden in de internationale luchtvaart 

worden beter nageleefd. We hebben meer concrete doelen en daarmee een meer efficiënte ontwikkelingssamenwerking mogelijk 

gemaakt. Dankzij de SP verzet Nederland zich in Europees verband tegen de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Er is 

een groot internationaal onderzoek gestart naar de gokmaffia op de Antillen. Dankzij de SP blijft belastingaangifte op papier mogelijk, 

wat goed is voor bijvoorbeeld ouderen en mensen die niet goed overweg kunnen met een computer. 

 

Acties 

Kamerleden van de SP hebben veel acties gevoerd en ook veel acties ondersteund, van afdelingen van de SP en van organisaties 

buiten de SP. Leden van de fractie hebben zich bijvoorbeeld ingezet tegen de schendingen van de (mensen-)rechten in Turkije, 

gestreden voor erkenning van de Palestijnse staat en de twee-statenoplossing en tegen onze deelname aan de oorlog in Syrië. Tweede 

Kamerleden namen ook deel aan acties voor vluchtelingen en de fractie publiceerde een speciale actiekrant over de relatie tussen 

westerse betrokkenheid bij de conflicten in het Midden-Oosten en de vluchtelingenproblematiek. Verder heeft de fractie onder meer 

actie gevoerd tegen de uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs, tegen de sluiting van gevangenissen, voor het behoud ziekenhuizen en 

zorginstellingen in de regio, tegen het optreden van huisjesmelkers, voor de arbeidsomstandigheden van ambulancemedewerkers, 

tegen de bouw en verhuur van kleine en dure ‘Blokhokken’, voor de afschaffing van het minimum jeugdloon en voor klokkenluiders 

die specifieke misstanden hebben gemeld. 

 

Tweede Kamerleden hebben ook in 2016 scholingen gegeven in lokale SP-afdelingen. Daarnaast schreven Kamerleden columns en 

opiniestukken en namen zij deel aan publieke debatten in de media en overal in het land. 

 

Drie leden van de fractie, te weten fractievoorzitter Emile Roemer en de Kamerleden Van Raak en Leijten, maakten deel uit van het 

partijbestuur.  
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Eerste Kamer 
 

In 2016 telde de SP-fractie in de Eerste Kamer negen leden. In september nam Tuur Elzinga afscheid van de fractie. Zijn plaats werd 

ingenomen door Henk Overbeek, oud-hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de VU in Amsterdam. 

Gedurende het jaar ontmoetten de fractieleden verschillende belangenvertegenwoordigers ten einde zich te laten informeren over de 

mogelijke effecten van beleid en over wetsvoorstellen die aan de Senaat voorgelegd zouden worden. In dat kader legden de EK-leden 

ook werkbezoeken in het land af.  

 

Samenvatting van het parlementaire jaar 2016 

In 2016 zijn er geen wetsvoorstellen door de Senaat verworpen. Het kabinet-Rutte II besloot één voorstel in te trekken en er werden 

twee novelles aangenomen, teneinde aanname van het oorspronkelijke wetsvoorstel alsnog mogelijk te maken. De Senaat behandelde 

een groot aantal wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer waren aangenomen. Veel voorstellen werden na behandeling in de 

betreffende Senaatscommissies als hamerstuk afgedaan. De meeste voorstellen kregen goedkeuring van de kant van de SP-fractie. In 

een aantal gevallen werd door de fractie ‘aantekening’ gevraagd tegen het voorstel, wat als zodanig opgenomen werd in de 

Handelingen.  

 

Een aantal wetsvoorstellen was voorwerp van intensieve beoordeling door de Senaat, uitmondend in een plenair debat. Omdat de 

regeringscoalitie van VVD en PvdA slechts op steun van 21 van de 75 senatoren kon rekenen, werden gelegenheidscoalities gevormd 

door Tweede Kamerfracties over steun aan bepaalde voorstellen in de Eerste Kamer. De SP-fracties in de Eerste en Tweede Kamer 

hebben niet meegedaan aan dergelijke afspraken omdat de tegenstellingen tussen de regering en onze partij op te veel gebieden te 

fundamenteel waren.  

 

In januari heeft de Eerste Kamer de initiatiefwet van Sharon Gesthuizen en anderen aangenomen die misleidende handelspraktijken 

tussen organisaties strafbaar maakt. In februari stemde de Senaat met steun van de SP voor het instellen van een Staatscommissie die 

een antwoord moet geven op de vraag of het parlementair stelsel voldoende toekomstbestendig is. In maart keurde de Eerste Kamer 

het wetsvoorstel inzake het Huis voor Klokkenluiders van Ronald van Raak goed. Tuur Elzinga nam voor de SP-fractie deel aan de 

Algemene Europese Beschouwingen. Hij ging daarbij onder meer in op het vluchtelingenvraagstuk en het associatieverdrag van de 

Europese Unie met Oekraïne, waar de SP eerder tegen had gestemd in de Tweede en Eerste Kamer en waar ook een meerderheid van 

de kiezers tegen had gestemd bij het raadgevend referendum in april 2016. Senator Van Apeldoorn kreeg steun van de Senaat voor 

zijn motie over het terugdringen van armoede onder kinderen in Nederland. In juni werd de behandeling van het wetsvoorstel over de 

eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van strafvordering en slachtofferzorg na scherpe kritiek van senator Anneke Wezel en 

anderen door de minister aangehouden. Aangezien de bescherming van de patiënt vanuit privacy- en veiligheidsoogpunt onvoldoende 

werd gewaarborgd, stemde de SP in oktober tegen de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Verder werd die 
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maand met steun van de SP een wetsvoorstel met betrekking tot open internettoegang aangenomen in de Eerste Kamer.  

 

In november, tijdens de Algemene Beschouwingen, besteedde Tiny Kox aandacht aan de voor de burger funeste gevolgen van het 

bezuinigingsbeleid van de regering-Rutte-Asscher. Dat beleid heeft geleid tot de verdieping van de vertrouwensbreuk tussen politiek 

en publiek. De handelswijze van de regering met betrekking tot het Oekraïnereferendum heeft deze kloof nog verder vergroot. De 

Kamer nam een gezamenlijke, mede door de SP ingediende, motie aan waarin de regering verzocht wordt om gelijke kansen op de 

arbeidsmarkt te creëren voor mensen uit de laagste sociaal-economische klasse, migranten en mensen met een arbeidsbeperking. 

Tijdens de financiële beschouwingen besteedde Bastiaan van Apeldoorn aandacht aan het feit dat de begroting weliswaar op orde is 

gebracht, maar dat de economie en de samenleving nog lang niet op orde zijn. Met steun van SP werden in december de 

wetsvoorstellen rondom olie- en gaswinning aangenomen waardoor er voortaan sprake zal zijn van omkering van bewijslast bij 

schade. 

 

Europees Parlement 
 

De Europese Unie kwam in 2016 in steeds woeliger vaarwater terecht: de Nederlanders stemden tegen het verdrag van de EU en de 

lidstaten met Oekraïne en de Britten stemden vóór een Brexit. De handelsverdragen, zoals die met de VS (TTIP) en Canada (CETA) 

stuitten op steeds meer weerstand en overal in Europa wonnen Eurokritische geluiden aan kracht. Voeg daarbij dat de euro instabiel 

blijft, met problemen in vooral de zuidelijke lidstaten, en dat een structureel antwoord op de vluchtelingencrisis uitbleef. Zelfs tot het 

Europees Parlement, dat normaal gesproken doof is voor kritiek op de EU, begint het door te dringen dat mensen genoeg hebben van 

de steeds verdergaande macht van ‘Brussel’. 

 

De Eurofractie ziet het als haar taak om de partij goed te blijven informeren over al deze ontwikkelingen. Europa werd een vast 

agendapunt op het partijbestuur, keerde regelmatig terug op de partijraad en werd met de afdelingen besproken op Europa-avonden. 

Afhankelijk van de actualiteit en wensen van de afdelingen gingen deze avonden over de algemene ontwikkelingen of specifiek over 

de handelsverdragen. Daarnaast namen onze Europarlementariërs deel aan debatavonden in het kader van het Oekraïnereferendum. 

Tenslotte zijn veel SP-afdelingen op bezoek geweest in Brussel, waarbij zij konden rekenen op een boeiend programma met de nodige 

ruimte voor discussie met het team in Brussel. 

 

Met zowel de Tweede als de Eerste Kamerfracties hield de Eurofractie nauw contact. De Eurofractie organiseerde voor de Tweede 

Kamerleden in Brussel themabijeenkomsten om, waar nodig, de banden tussen in het bijzonder de fractiemedewerkers te verstevigen 

en na te gaan hoe we elkaar het beste kunnen versterken. Met betrekking tot het contact met de EK-fractie bleek het delen van een 

fractiemedewerker die haar tijd hiermee afwisselend in Den Haag en Brussel doorbracht, erg nuttig. De informatie-uitwisseling werd 
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hierdoor intensiever. Juist omdat de EK-fractie relatief veel aandacht besteedt aan in het bijzonder de Europese wetgeving, lag verdere 

samenwerking voor de hand. 

 

Met twee Europarlementariërs en tien medewerkers is de Eurofractie zeker goed bezet, maar zelfs met een sterk team was het ook in 

2016 onmogelijk om op alle terreinen actief te zijn. In het bijzonder technische financieel-economische onderwerpen en zaken als het 

milieu- en energiebeleid heeft de Brusselse fractie alleen op hoofdlijnen gevolgd. Daarentegen bleven prioritair: de handelsverdragen, 

transparantie (tegengaan van de invloed van lobbyisten van grote bedrijven), de interne markt, verspilling, vluchtelingenbeleid, 

arbeidsmarkt, transport (vrachtwagenchauffeurs) en uiteraard de algemeen-politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en de gevolgen 

daarvan voor de Europese instellingen.  

 

Scholingsteam (Studiecentrum)  
 

In 2016 verzorgde het scholingsteam van de SP 600 lokale scholingsbijeenkomsten met 5.900 deelnemers uit 120 afdelingen, 20 

ledenwerkgroepen of afdelingen in oprichting. De lokale scholingen waren hoofdzakelijk cursussen ‘Politieke Basisvorming’ voor 

nieuwe kaderleden en ‘Heel de Mens’ over ons beginselprogramma, maar besloegen ook kennismakingsscholingen voor leden en/of 

de scholingen ‘Lokaal Actief’ en ‘Afdelingsorganisatie’ voor lokale bestuursleden.  

 

In 2016 zijn er 81 landelijke cursusbijeenkomsten georganiseerd, met in totaal 1.477 deelnemers. Als centrale plek in het land fungeert 

ons partijbureau De Moed als de locatie waar de meeste scholingen worden georganiseerd. In de zomer werden er drie edities van de 

SP-Zomeruniversiteit georganiseerd voor 105 talentvolle, actieve leden uit de afdelingen. Deze vonden plaats in Biezenmortel en 

Steenwijk. Daarin stonden de ideologie van de SP en haar uitgangspunten en werkmethoden centraal.  

 

Onder de landelijke scholingen vallen ook de regionale kaderscholingsbijeenkomsten, die in twee regio’s (Zuid-Holland en 

Gelderland) werden georganiseerd voor regionale talentvolle actieve leden. In totaal werden 17 regionale bijeenkomsten gehouden, 

met telkens 15 à 25 deelnemers. Deze cursusgroepen werden begeleid door een lid van het scholingsteam.  

 

Voor talentvolle kaderleden kent de SP de opleiding ‘Groep van 30’. Het is een intensieve tweejaarlijkse interne opleiding waarbij de 

cursisten diverse aspecten van het politieke werk leren kennen. In december rondde de dertiende groep haar maandelijkse activiteiten 

af met 16 ‘afgestudeerden’.  

 

Bijzondere scholingsbijeenkomsten in 2016 waren de regionale bijeenkomsten in het kader van Oekraïnereferendum, de opleiding van 

kandidaat-raadsleden in de herindelingsgemeente Meierijstad en de hoorcollege’s van hoogleraar Economie Alfred Kleinknecht. 
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De jaarlijkse kaderscholingsweekenden vonden dit jaar opnieuw in Steenwijk plaats, waarvoor fractievoorzitters, afdelingsvoorzitters 

en organisatiesecretarissen van alle afdelingen werden uitgenodigd. Tijdens het weekend werd ingegaan op het thema ‘bouwen van 

een beweging’ en vonden de voorbereidingen plaats op de belangrijke campagnes voor de komende landelijke en lokale verkiezingen. 

Op deze weekenden spraken diverse sprekers van binnen en buiten de partijorganisatie. Bij die weekenden waren ook de wethouders 

aanwezig. In totaal namen 219 kaderleden deel aan deze scholingsweekenden.  

 

SP Alternatieve Rekenkamer / Wetenschappelijk Bureau (Spark/WB) 
 

SPark/WB is een denktank voor het socialisme in Nederland en deed ook in 2016 onderzoek ten behoeve van de leden van de partij.  

2016 was een jaar van grote verandering voor het bureau, zowel in personele zin als in inhoudelijke zin. Twee medewerkers bereikten 

de pensioengerechtigde leeftijd en namen afscheid. In hun plaats werden drie nieuwe medewerkers aangenomen; twee in de functie 

van senior onderzoeker en één in de functie van junior onderzoeker.  

Het onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau kent een aantal focuspunten: tweedeling is onbetaalbaar, de kosten van 

marktwerking, commercialisering van de wetenschap en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Daarnaast brengt SPark/WB 

het blad Spanning uit.  

 

Tweedeling is onbetaalbaar 

Volgens SPark is ongelijkheid niet alleen slecht voor diegenen die weinig of niets hebben, maar is ongelijkheid slecht voor iedereen. 

Zelfs het IMF en de Wereldbank waarschuwen tegenwoordig dat tweedeling slecht is voor de economie. Ons onderzoek richt zich op 

twee aspecten. Allereerst een economisch perspectief. Waarom is de tweedeling onbetaalbaar? Wat betekent het voor de economie? 

Ook onderzoeken we hoe we de verschillen kunnen verkleinen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de impact van de maatregelen in 

het SP- verkiezingsprogramma, zoals de verhoging van het minimumloon, op de ongelijkheid. 

 

De kosten van de marktwerking 

Al dertig jaar lang worden stapsgewijs steeds meer publieke diensten geprivatiseerd. Aan de invoering van marktwerking werden 

grote voordelen toegedicht. Het zou leiden tot hogere efficiëntie, lagere prijzen, betere kwaliteit, meer innovatie en hogere 

economische groei. Volgens SPark is nu duidelijk dat deze voordelen niet zijn behaald. Wij doen onderzoek naar hoe het precies zit, 

wat marktwerking ons kost, hoe groot de bureaucratie is en welke impact meer markt heeft gehad op de kwaliteit van publieke 

diensten. Op basis van gesprekken met 60.000 werkers uit de publieke sector hebben onze medewerkers een rapport gemaakt over de 

publieke sector en hoe die er volgens de SP uit moet zien.  

 

Commercialisering van de wetenschap 

De overheid investeert volgens SPark te weinig en verkeerd in de wetenschap. Hierdoor is de wetenschap steeds afhankelijker 
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geworden van het bedrijfsleven. Er is steeds minder ruimte voor langdurig, fundamenteel en onafhankelijk onderzoek. Belangrijke 

vragen kunnen niet meer worden gesteld en excessen, zoals wetenschap op bestelling, komen voor. Het afgelopen jaar heeft SPark 

debatten georganiseerd op verschillende universiteiten en opiniestukken gepubliceerd in diverse landelijke dagbladen.  

 

Sociaal-economische gezondheidsverschillen 

In december werd een symposium georganiseerd over sociaal-economische gezondheidsverschillen. De uitkomsten van dit 

symposium worden verwerkt tot een boekje.  

 

ROOD 
 

In juni 2016 kozen leden van ROOD een nieuw landelijk bestuur. In twintig SP-afdelingen waren leden van ROOD actief of is er 

gevraagd om begeleiding bij het opzetten van een ROOD-groep. Daarnaast had ROOD eind 2016 zestien officiële ROOD-groepen.  

 

Ledenontwikkeling 

Op 31 december 2016 had ROOD 1.355 leden. Op 1 januari 2016 waren dat er 1.484. In 2016 zijn er 297 leden ingeschreven en 426 

leden uitgeschreven. 195 van deze leden zijn uitgeschreven vanwege het bereiken van de achtentwintigjarige leeftijd. In 2016 was er 

sprake van een verlies van 129 leden.  

 

Acties en activiteiten 

ROOD bleef actie voeren tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs, waarmee ROOD heeft laten zien dat zij dé jongerenorganisatie 

is voor goed en betaalbaar onderwijs. In 2015 lanceerde ROOD de onderwijscampagne ‘Wake Up’, die in 2016 eindigde met een 

onderzoek onder ruim 1.300 jongeren. Hieruit bleek dat twee op de drie jongeren vindt dat onderwijs gratis zou moeten zijn. 

 

Daarnaast voerde ROOD een grote campagne tegen de bommen op het Midden-Oosten. ‘Niet in mijn naam’ begon als een online 

campagne met meer dan 8.000 sympathisanten, maar al snel werden er in het hele land film- en discussieavonden en acties 

georganiseerd. Mensen stuurden spontaan foto’s op en ROOD kwam met een actieshirt. Deze campagne eindigde in de zomer met het 

Festival Niet In Mijn Naam in Utrecht. Ook startte ROOD voor de tiende keer de zoektocht naar de slechtste huisbaas, bemiddelaar of 

woningcorporatie van Nederland (de verkiezing van de Huisjesmelker van het Jaar). 

Daarnaast steunde ROOD volop Young & United in de strijd tegen het minimumjeugdloon. In veel steden spraken gemeenteraden 

zich uit tegen het jeugdloon en voerden ROOD-leden acties. Met succes: in 2016 werd een historische overwinning gehaald. De 

leeftijdsgrens van het jeugdloon is verlaagd van 23 naar 21 jaar. 

  

Ook in 2016 was ROOD aanwezig bij verschillende demonstraties. Zo bezochten ROOD-leden demonstraties tegen de 
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wurgakkoorden TTIP en CETA, en demonstraties tegen uitsluiting en discriminatie. Ook ondersteunde ROOD de SP bij de NEE-

campagne rondom het Oekraïnereferendum.  

 

Bijeenkomsten en scholing 

Er werden in 2016 twee landelijke ledenbijeenkomsten georganiseerd. In juni en november vonden algemene ledenvergaderingen 

plaats. Daarnaast werden acht bijeenkomsten voor de contactpersonen van lokale ROOD-groepen georganiseerd. 

 

Het ROOD-bestuur is in 2016 veel op pad geweest om lokale scholingen te organiseren die pasten bij de behoeften van de groepen en 

SP-afdelingen. Ook organiseerde ROOD verschillende landelijke scholingen, zoals een discussieavond over de toekomst van links met 

SP-leider Emile Roemer, directeur van Buurtzorg Jos de Blok, socioloog Merijn Oudenampsen en econoom David Hollanders. Er 

vond een avond voor nieuwe leden plaats, waar nieuwe ROOD-leden geschoold werden in activisme en de ideologie van de 

SP/ROOD. Eind 2016 hebben ongeveer 25 ROOD-leden de kans gekregen om een bezoek te brengen aan een steenkolenmijn in 

België. 

 

Ook in 2016 heeft ROOD de scholing ‘Kleur je afdeling ROOD’ gegeven, een campagne die in 2011 gelanceerd is. Deze scholing is 

bedoeld voor alle SP-afdelingen die graag lokaal met ROOD aan de slag willen. Er deden dit jaar 29 SP-afdelingen mee. Ook heeft 

ROOD in 2016 drie scholingsweekenden georganiseerd: een voor nieuwe ROOD-leden, een kaderscholing en een zomerschool. Ook 

lokaal heeft het bestuur ROOD-groepen geschoold, op het gebied van ideologie en activisme. 
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Uitgangspunten bij de jaarrekening 2016 
 

Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving 

Het doel van de jaarrekening is enerzijds een getrouw beeld te verschaffen omtrent de bezittingen, de schulden, het vermogen en het 

resultaat van de SP en anderzijds verantwoording af te leggen omtrent het gevoerde financiële beheer. 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 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet 

anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

 

Vergelijkende cijfers 

Ten behoeve van het inzicht zijn in 2016 de af te wikkelen subsidies in de balans opgedeeld in vorderingen en schulden. T/m boekjaar 

2015 werden de af te wikkelen subsidies gesaldeerd verantwoord onder de Overige schulden en overlopende passiva. Ten behoeve van 

de vergelijkbaarheid is deze herrubricering ook in de vergelijkende cijfers doorgevoerd. Deze herrubricering heeft geen effect op het 

vermogen en het resultaat van beide jaren. 

 

Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 

toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op gronden wordt niet afgeschreven. 
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Voorraden 

De waarde van promotieartikelen is in de balans opgenomen tegen verkoopwaarde. Daarnaast worden de voorraden ten behoeve van 

de kantoorartikelen niet in de balans tot uitdrukking gebracht.  

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 

van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 

Aandelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel beurskoers, als deze lager is.  

 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en 

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Langlopende en kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen ter bepaling van het resultaat 
De baten en lasten worden tegen nominale waarde volgens het ‘matchings-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 

In het jaar 2016 zijn geen anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is aangenomen. Ook zijn er geen 

giften die gedaan worden in de verwachting van economische of politieke begunstiging aangenomen. Van giften van € 4.500,- of meer 
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zal conform de bepaling in de Wet Financiering Politieke Partijen een overzicht van de bijdragen aan de minister worden verstrekt, dit 

overzicht wordt door de minister openbaar gemaakt. Het totaal aan het in het jaar 2016 ontvangen giften van natuurlijke personen is 

verantwoord onder de posten ‘contributies en donaties leden’, ‘overige donaties’ dan wel onder ‘netto afdracht 

volksvertegenwoordigers’. 

 

Risicoparagraaf 

Op het moment van het vaststellen van de jaarrekening waren er geen bijzondere financiële risico’s aanwezig. 

 

Resultaatbestemming 

Het bestuur stelt voor om, naast de extra dotatie aan het verkiezingsfonds, het resterende resultaat van € 337.807,- over het jaar 2016 

toe te voegen aan de algemene reserve.  

 



Financieel verslag per 31-12-2016 (na resultaatbestemming)

 

BALANS
€ € € €

ACTIVA
Immateriële vaste activa (1)

Ontwikkeling ICT 222.236        308.062        

Materiële vaste activa (2)

Gebouwen 5.836.234     6.061.843     

Inventaris 313.669        477.890        

6.149.904     6.539.733     

Vlottende activa

Debiteuren (3) 82.477          477.779        

Overige vlottende activa (4) 558.472        538.839        

640.949        1.016.618     

Liquide middelen (5)

Kas 6.554            783               

Bank 332.814        395.942        

Spaargelden 5.483.899     4.582.455     

5.823.267     4.979.181     

TOTAAL ACTIVA 12.836.355   12.843.594   

€ € € €

PASSIVA
Eigen vermogen

Reserves (6) 11.538.307   10.275.264   

Voorzieningen

Voorzieningen (7) 236.959        175.608        

Vreemd vermogen kort

Crediteuren (8) 183.978        201.896        

Overige schulden en overlopende passiva (9) 877.111        2.190.823     

1.061.089     2.392.719     

TOTAAL PASSIVA 12.836.355    12.843.594   

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015
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RESULTATENREKENING
€ € € € € €

BATEN

Netto afdracht volksvertegenwoordigers (10) 5.099.347     50% 5.928.300     53% 5.199.388     50%

Inkomsten uit dienstverlening fracties (11) -13.046         0% 65.000          1% -50.332         0%

Subsidies (12) 4.145.167     41% 4.081.800     37% 4.084.500     39%

Contributies en donaties (13) 867.282        8% 992.900        9% 1.013.000     10%

Overige baten/huuropbrengsten Stg Beheer SP (14) 126.758        1% 83.700          1% 128.324        1%

Totaal baten 10.225.507   100% 11.151.700   100% 10.374.880   100%

LASTEN

Vereniging (15) 1.538.516     17% 1.621.100     18% 1.511.026     18%

Afdelingen incl. dienstverlening fracties (16) 1.704.616     19% 1.688.300     19% 1.665.025     20%

Eerste Kamerfractie (17) 31.231          0% 35.200          0% 36.754          0%

Tweede Kamerfractie (18) 2.253.877     25% 2.467.800     28% 2.105.288     25%

Scholing en informatie aan leden  (19) 1.511.610     17% 1.578.600     18% 1.469.511     18%

Wetenschappelijk onderzoek (20) 423.265        5% 326.700        4% 330.107        4%

ROOD (21) 243.100        3% 132.600        1% 117.624        1%

Verkiezingscampagnes (22) 133.886        1% -                    0% 672.537        8%

Overige campagnes (23) 1.307.410     14% 1.011.000     11% 438.943        5%

Totaal lasten 9.147.510     100% 8.861.300     100% 8.346.814     100%

EXPLOITATIERESULTAAT 1.077.997     2.290.400     2.028.066     

Bijzondere baten en lasten (24) 167.275        -37.000         56.686          

Financieringsresultaat (25) 17.772          -                    34.444          

RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING 1.263.043     2.253.400     2.119.196     

Mutaties Verkiezingsfonds (26) -666.114       -1.750.000    -827.463       

Mutaties Egalisatiereserve Tweede Kamer (27) -259.123       -                    -369.712       

RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING 337.807         503.400         922.021        
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Adres 	• De Brand 40 

3823 LL Amersfoort 

Postadres 	• Postbus 468 

3800 AL Amersfoort 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de Partijraad en het Partijbestuur van Vereniging Socialistische Partij te Rotterdam 

Ons oordeel 
De samengevatte geconsolideerde jaarrekening 2016 van Vereniging Socialistische Partij te 
Rotterdam is ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2016 van 
Vereniging Socialistische Partij. 

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde geconsolideerde 
jaarrekening 2016 van Vereniging Socialistische Partij op basis van de grondslagen zoals 
beschreven in de toelichting. 

Samengevatte jaarrekening 
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 en onze verklaring daarbij 
kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 
geconsolideerde jaarrekening van Vereniging Socialistische Partij en onze controleverklaring 
daarbij. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van 
Vereniging Socialistische Partij in onze controleverklaring van 2 juni 2017. 

Verantwoordelijkheid van het Partijbestuur en de Partijraad voor de samengevatte 
jaarrekening 
Het Partijbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 
gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 
beschreven in de toelichting. 

De Partijraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vereniging. 
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Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte geconsolideerde 
jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde 
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". 

Amersfoort, 2 juni 2017 

CROP registeraccountants 

WAS GETEKEND 

E. Ebbers RA 
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