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Jaarverslag SP 2020 
 

Voorwoord  

 

Samenvatting jaarrekening 

 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Meer dan 2 miljoen Nederlanders raken 

het afgelopen jaar besmet. Duizenden mensen in Nederland sterven aan het virus. De zorg in Nederland wordt zeer zwaar belast. De maatregelen 

om de verspreiding van het virus af te remmen grijpen diep in op het dagelijks leven en hebben vanzelfsprekend ook invloed op het werk van 

onze partij. Schouder aan schouder staan, hand in hand kameraden, het is letterlijk niet meer toegestaan. Fysieke bijeenkomsten moeten worden 

afgezegd en vervangen door digitale alternatieven of blijken helemaal niet meer te kunnen. Er is geen onderdeel binnen de partij die niet in meer 

of mindere mate is geraakt door deze beperkingen, van het kleinste actietraject tot de organisatie van het congres. De wijze waarop vrijwilligers 

en medewerkers in onze partij met deze steeds weer veranderende beperkingen zijn omgegaan en het belangrijke werk van onze partij doorgaan 

hebben weten te laten vinden, verdient een groot compliment. 

 

Omdat het coronavirus uitbrak ruim na het vaststellen van de begroting 2020 is er vooraf geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen en de 

noodzakelijke aanpassingen. Iets wat zichtbaar wordt in deze jaarrekening. Een andere invloed die niet is meegenomen in de begroting van 2020 

is dat de Kamer besloot tot toekenning van extra gelden voor politieke partijen en fracties in Tweede en Eerste Kamer. 

 

Voor 2020 resteert een overschot van driekwart miljoen euro. Het voorstel is dit toe te voegen aan het verkiezingsfonds. Er moet serieus rekening 

mee worden gehouden dat de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen eerder dan 2025 gehouden zullen worden. We zien daarnaast dat andere 

partijen met steeds beter gevulde campagnekassen de strijd om de kiezer aan gaan. 

 

De SP is financieel gezond. Ons vermogen zit van oudsher in panden en staat op de bank. Het bezit van vastgoed brengt ook risico’s met zich 

mee en het stallen van spaargeld op de bank levert geen effectieve rente meer op. Beide zaken vragen aandacht en zullen terug moeten komen in 

de komende begroting. Er is een begin gemaakt met het versterken van de stichting beheer. 

 

In 2020 zijn we er ondank de coronacrisis in geslaagd om een aantal verdere verbeteringen door te voeren. Zo is er begonnen met de invoering 

van nieuwe systemen voor de ledenadministratie en de financiële administratie. Waardoor dit werk uiteindelijk betrouwbaarder, makkelijker en 

nuttiger kan worden uitgevoerd. Het wagenpark is verkleind en verbeterd, wordt beter gebruikt en is weer een visitekaartje voor de partij. De 

overdadige (winkel)voorraad is in 2020 verder verkleind. 
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Resultaat 

De omvang van de baten (inkomsten) bedroeg in 2020 € 9.516.496, dit is ruim 1,3 miljoen hoger dan begroot (€ 8.201.100). Dit verschil is 

volledig toe te schrijven aan de aan de extra subsidie inzake de Motie Jetten voor de Wet Financiering Politieke Partijen en de extra subsidie 

inzake de ‘Regeling financiële ondersteuning voor Tweede Kamerfracties’ door het ‘amendement Sneller’. Onze lasten (uitgaven) bedroegen in 

2020 € 8.231.255, dit is bijna zes ton lager dan begroot (€ 8.808.500). Dit heeft te maken met onderbestedingen op bijna alle onderdelen. Deze 

onderbestedingen zijn verklaarbaar door de Corona pandemie. Hierdoor konden veel activiteiten geen doorgang hebben. Uiteindelijk is na een 

extra dotatie aan het verkiezingsfonds ad € 750.000, het resultaat voor 2020 € 37.743 positief. 

 

 

Uitgangspunten van de jaarrekening 

 

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

Ondersteuning Tweede Kamerfractie SP (SOTKSP), Stichting Beheer SP (beheer en onderhoud gebouwen), Stichting Personeel SP, Stichting 

Wetenschappelijk Bureau SP, Stichting Studiecentrum SP, Vereniging ROOD, Stichting Nationaal Zorgfonds en Stichting Internationaal 

Secretariaat SP. In de laatste twee stichtingen hebben er in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden. Een geconsolideerde jaarrekening is de 

jaarrekening van de Vereniging waarin de resultaten van de stichtingen die aan de SP zijn verbonden zijn meegenomen. 

 

De Vereniging SP 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 2020 uit: 

• de voorzitter en de algemeen secretaris die rechtstreeks door het Congres in functie gekozen zijn; 

• elf algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen door het congres; 

• twintig regiovertegenwoordigers/leden van het Partijbestuur, gekozen door de regioconferenties; 

• de SP-fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer. 

 

Op het 24e congres in Nieuwegein op 14 december 2019 werd een nieuw Partijbestuur gekozen. Jannie Visscher werd gekozen tot 

partijvoorzitter en Arnout Hoekstra tot algemeen secretaris. Daarnaast werden 11 algemeen bestuursleden gekozen. In januari 2020 koos het 

partijbestuur een Dagelijks Bestuur uit haar midden, bestaande uit: Jannie Visscher (partijvoorzitter), Arnout Hoekstra (algemeen secretaris), 

Lilian Marijnissen (SP-fractievoorzitter Tweede Kamer), Spencer Zeegers en Thijs Coppus. De partijraad van 20 juni 2020 benoemde Gerrie 

Elfrink als lid van het (dagelijks) bestuur en penningmeester. Thijs Coppus werd van penningmeester weer algemeen bestuurslid.  



Jaarrekening SP 2020 tbv de Partijraad d.d. 26-06-2021                                                                                                                                            5 

 

 

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

partij gelieerde stichtingen en verenigingen. 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 in ruime mate 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 afdelingsbestuur. Het gezamenlijke saldo van de bankrekeningen van 131 partijafdelingen bedroeg op 31 

december 2019 € 1.229.981,88. Op 31 december 2020 was dat € 1.209.242,34 

 

Overzicht van de overige in de jaarrekening 2020 opgenomen stichtingen en vereniging 

 

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 de 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 

Kamerfractie der Staten Generaal; 

 b. het verwerven van apparatuur welke noodzakelijk is ter ondersteuning van het functioneren van de Fractie en 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: Lilian Marijnissen (voorzitter), Bart van Kent (secretaris) en Renske Leijten (penningmeester). 

 

Statutaire naam: Stichting Beheer Socialistische Partij 

Statutaire zetel:  Amersfoort 

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

Partij. 

Bestuurders: Hans van Leeuwen (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris), Gerrie Elfrink (penningmeester), Jules Iding en Paulus 

Jansen. 

 

Statutaire naam: Stichting Personeel Socialistische Partij 

Statutaire zetel: Rotterdam 
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Doelstelling: het metterdaad ondersteunen van het wetenschappelijke en propagandistische werk van de Socialistische Partij en van aan 

de Socialistische Partij aanverwante en gelieerde organisaties. 

Bestuurders:  Eric van den Broek (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris), Gerrie Elfrink (penningmeester) en Joop Welter. 

 

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), Arnout Hoekstra (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester). 

 

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: Vincent Mulder (voorzitter), Spencer Seegers (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester). 

 

Statutaire naam:  ROOD, jongeren in de SP 

Statutaire zetel: Rotterdam 

Doelstelling:   Jongeren te betrekken bij 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:   Olaf Kemerink (voorzitter), Hans de Waard, Arina Amma, Robin de Rooij en Carlos van Eck (penningmeester). 

 

Statutaire naam: Stichting Nationaal Zorgfonds 

Statutaire zetel: Amersfoort 

Doelstelling: De verschillende zorgverzekeraars vervangen door één organisatie zonder winstoogmerk, het eigen risico in de zorg 

afschaffen en het basispakket voor verzekerde zorg uit te breiden met fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en 

tandzorg. 

Bestuurders:  Jannie Visscher (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester) 
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Statutaire naam: Stichting Internationaal Secretariaat SP 

Statutaire zetel: Amersfoort 

Doelstelling: het ondersteunen van zusterpartijen en - organisaties van de Socialistische Partij buiten Nederland bij vormings- en 

scholingsactiviteiten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

Bestuurders:  Jannie Visscher (voorzitter), Hans van Heijningen (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester) 

 

 

Politieke ontwikkelingen 

 

Partijorganisatie 

 

Leden en afdelingen 

Op 1 januari 2021 telde de SP 31.960 leden tegenover 31.988 leden op 1 januari 2020. In totaal schreven we 3.476 nieuwe leden in en 3.504 

leden uit. Het aantal afdelingen is afgenomen. De SP had eind 2020 131 erkende afdelingen. De constante lijn van leden verlies de afgelopen 

jaren is in 2020 doorbroken. Van mei tot oktober was er voor het eerst sinds jaren maandelijks sprake van ledengroei. Het jaar werd uiteindelijk 

met een licht ledenverlies afgesloten.  

 

Congres 

Op 12 december 2020 vond het 25e congres van de SP plaats. Tijdens dit congres werd het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de 

Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. Daarbij zijn er op het programma 98 wijzigingsvoorstellen vanuit de afdelingen aangenomen door het 

congres. Ook zijn er 4 moties aangenomen. De kandidatenlijst is ongewijzigd aangenomen. Het was ons eerste volledig digitale congres. Er is 

digitaal gestemd over vele honderden voorstellen. Deze stemming zijn zonder noemenswaardige problemen goed en betrouwbaar verlopen 

dankzij de hulp van een extern ervaren bedrijf onder toezicht van onze eigen kiescommissie. Daarnaast hebben wij afscheid genomen van de 

vertrekkende Kamerleden, waren er diverse intermezzo's over onze geschiedenis toegelicht door Kees Slager en gaf Hans van Leeuwen een 

toelichting op de uitreiking van de Paul Peters Fotoprijs. 

 

Volksvertegenwoordigers 

Op 31 december 2020 hadden namens de SP 251 raadsleden zitting in 101 gemeenten en waren er 20 SP-wethouders, in 18 colleges van 

burgemeester en wethouders. Daarnaast hadden namens de SP 6 leden zitting in bestuurs- en gebiedscommissies in Amsterdam en Rotterdam en 

3 Dagelijks Bestuurders in bestuurscommissies in Amsterdam. Eind 2020 telde de SP 35 Statenleden in alle 12 provincies. In het nationaal 

parlement wordt de SP vertegenwoordigd door 14 Tweede Kamerleden en 4 Eerste Kamerleden. 
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Tribune en Spanning 

Het ledenblad Tribune verscheen in 2020 11 keer, in een gemiddelde oplage van ruim 31.000 exemplaren. Ook het blad Spanning, van het 

Wetenschappelijk Bureau van de SP, verscheen in totaal 5 keer, eveneens in een gemiddelde oplage van ruim 31.000 exemplaren.  

 

Online 

Digitale hulpmiddelen, zoals onze websites, e-mail nieuwsbrieven, en social media kanalen, spelen een belangrijke rol in de communicatie met 

onze achterban en het bij het organiseren van acties en campagnes. Op www.sp.nl werden in 2020 1.722.822 pagina’s bekeken en verzamelden 

we vele tienduizenden nieuwe contacten via onze doemee.sp.nl actie-formulieren. 

 

Om alle kaderleden te informeren is de SP Nieuws kadernieuwsbrief vernieuwd. Sinds het uitbreken van de corona-crisis verzorgen we wekelijks 

een live video stream. Met de Partijstream informeren we het kader van de partij over alle activiteiten, ontwikkelingen en inspirerende 

voorbeelden binnen de partij. Ook konden zij rechtstreeks vragen stellen aan het dagelijks bestuur en onze Kamerleden. 

 

In 2020 werkte het webteam aan de vernieuwing van de koppelingen met ons nieuwe CRM, de SP Beltool en ondersteunen we bij de inzet van 

nieuwe digitale hulpmiddelen om de partij ondanks de beperkingen van de coronacrisis te kunnen laten doorwerken. Denk hierbij aan het digitaal 

stemmen op partijraden en regioconferenties, en digitaal vergaderen via Zoom. Daarnaast ondersteunt het team nog altijd de afdelingen bij het 

onderhoud van de sites en zorgen we voor de scholing van lokale webmasters.  

 

 

Activiteiten 

 

Parlementair werk 
 

Tweede Kamerfractie 
De Tweede Kamerfractie van de SP vindt het haar taak om de regering te controleren, de gevolgen van het beleid in de praktijk te onderzoeken 

en bij te sturen, en daartoe ook met eigen voorstellen en alternatieven te komen. We zijn niet alleen gewend om actief te zijn in het parlement, 

maar vinden het ook belangrijk ons oor ook te luisteren te leggen in de samenleving en acties te voeren, voor en met de mensen in het land. 

 

Maar ook het werk van de fractie werd in 2020 in grote mate beïnvloed door de coronacrisis. Dat had gevolgen voor onze werkwijze, omdat 

vanaf maart 2020 een aantal parlementaire activiteiten vrij abrupt moest worden stopgezet en werkbezoeken en het land in gaan geruime tijd niet 

goed mogelijk waren. Het had ook inhoudelijke gevolgen, omdat Corona de hele samenleving in haar greep had en hier natuurlijk over moest 
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worden gedebatteerd door de volksvertegenwoordiging. Maar ook omdat deze gezondheidscrisis misschien wel duidelijker dan voorheen een 

aantal zaken duidelijk heeft gemaakt. Zoals de grote ongelijkheid in de samenleving. De noodzaak tot samenwerking in de zorg en productie in 

eigen land. Het belang van preventie en een gezonde levensstijl. Zaken waar de SP al lang mee bezig was, vonden nu weerklank in analyses van 

anderen.  

 

2020 was ook het laatste kalenderjaar in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Alle reden dus om ons daar goed op voor te bereiden. 

Inhoudelijk moest daarvoor natuurlijk veel werk worden verzet. Soms heel zichtbaar, zoals alle voorstellen en acties die onze standpunten 

duidelijk maakten en het presenteren van een concept verkiezingsprogramma waar leden van de fractie een belangrijke bijdrage aan leverden. 

Maar soms ook iets minder zichtbaar, zoals bijvoorbeeld al het werk dat is verzet om te zorgen voor gevulde stemwijzers en financiële 

doorrekeningen.  

 

Acties 

De SP, met Renske Leijten in het bijzonder, liep voorop in het aan de kaak stellen van de toeslagenaffaire. Vastgesteld werd dat de overheid 

discrimineerde. Dankzij een voorstel van Renske moest de compensatieregeling uitgebreid worden en krijgen duizenden meer ouders recht op 

compensatie. We ondersteunden ook dit jaar de kerstactie van en voor gedupeerde ouders. Uiteindelijk viel het kabinet na de publicatie van de 

parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Er zal nog een parlementaire enquête volgen (een aangenomen SP-voorstel).   

 

Samen met vakbonden en andere politieke partijen kwamen we in actie voor de zorg, met duizenden schoenen op het Malieveld. We voerden 

acties tegen kernwapens. We steunden acties van stakende leraren op basis- en middelbare scholen. Een pensioenbestuurder viel ‘in de prijzen’ 

als grootste graaier van 2020.  

 

Zowel binnen als buiten het parlement is Cem Lacin bezig geweest met het stoppen van de granulietstort in Over de Maas. Na acties van de SP in 

West Maas en Waal en bewoners is de stort uiteindelijk ook gestopt. Samen met omwonenden en natuurliefhebbers verzet getoond tegen 

uitbreiding A27 bij Amelisweerd wat ten koste gaat van prachtige natuur. Ook de acties voor betere arbeidsomstandigheden en de stakingen van 

werknemers op Schiphol zijn gesteund. Evenals de tolken en vertalers, die wij steunden in hun acties voor de kwaliteit van hun belangrijke werk, 

tegen de dreigende uitholling en vermarkting.  

 

De SP zette een campagne op om de huurverhoging te stoppen. Middenin de coronacrisis werd de hoogste huurverhoging in 6 jaar tijd 

doorgevoerd. We organiseerden duizenden huurders in het hele land en deden vele voorstellen in de Tweede en Eerste Kamer. Met succes: vanaf 

1 juli zijn de sociale huren behoren. 
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Ronald van Raak rondde zijn jarenlange acties voor eerherstel voor klokkenluider Frits Veerman succesvol af. Ook kwam hij succesvol in actie 

tegen discriminatie van vrouwen op vluchten van de KLM en zal er onderzoek worden gedaan naar de resten van Johan van Oldenbarnevelt 

onder het Binnenhof. 

 

Onderzoeken  

We deden onderzoek onder zorgpersoneel. Uit onze enquête bleek onder andere dat er dringend behoefte is aan minder marktwerking en een 

betere beloning. We lanceerden een meldpunt bijstand om de doorgeschoten fraudejacht aan te kaarten. Ook herhaalden we ons onderzoek onder 

gevangenispersoneel van tien jaar geleden, waarna bleek dat de problemen groter zijn geworden: de werkdruk is omhoog gegaan, de kwaliteit 

van het werk en de veiligheid staat juist nog meer onder druk.  

 

Om een goed beeld te krijgen van passend onderwijs in de praktijk heeft de SP een enquête uitgevoerd onder mensen werkzaam in het onderwijs, 

ouders/verzorgers van leerlingen en ouders/verzorgers van thuiszitters. Dat resulteerde in de publicatie ‘De Staat van passend onderwijs’.  

 

Renske Leijten was lid van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Cem Lacin heeft in de Tijdelijke Commissie 

Uitvoeringsorganisaties gezeten. Ronald van Raak was lid van de parlementaire ondervragingscommissie financiering moskeeën en religieuze 

instellingen. 

 

Parlementaire acties en successen 

Na jarenlange druk van de SP en professionals uit de ambulancewereld, wordt de marktwerking in de ambulancezorg teruggedrongen, 

aanbestedingen zijn nu van de baan. Een onafhankelijk nationaal geneesmiddelenfonds is een stap dichterbij gebracht: Een fonds voor betaalbare 

geneesmiddelen, verantwoordelijk voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling van belangrijke medicijnen.  

 

De stikstofcrisis duurde in 2020 voort. De SP presenteerde eigen voorstellen, omdat het kabinet er maar niet in slaagde tot een oplossing te 

komen ging de SP onderhandelingen aan met de coalitiepartijen en SGP en 50plus over de stikstofwet van het kabinet. Om de woningbouw weer 

vlot te trekken en de natuur te beschermen. Dankzij de inzet van de SP werden de ambities op natuurbescherming in de wet een stuk steviger. 

Daarnaast kwam er extra geld voor zorgbuurthuizen, waar we al eerder aandacht voor hadden geëist: in publicaties, media-uitingen en 

uiteindelijk een succesvol parlementair voorstel. Er wordt geld vrijgemaakt voor het bouwen van zorgbuurthuizen en extra plaatsen in de 

verpleeghuiszorg.  

 

De SP legde leugens over de burgerslachtoffers bij Hawija bloot, we vroegen aandacht voor het tekort aan huisartsen, we lanceerden voorstellen 

voor meer menselijkheid in het vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld op de Griekse eilanden, we wisten de opening van Lelystad Airport met succes 

tegen te houden, we protesteerden tegen de misplaatse fraudejacht op mensen met een uitkering, we stelden voor dat scholen geen kinderen 
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mogen weigeren maar dat er juist een acceptatieplicht moet komen en we leidden het verzet tegen de verslechteringen in ons pensioenstelsel. 

Onder andere door een pensioenkrant te publiceren. Ook kwam Bart van Kent met alternatieve, rechtvaardige pensioenplannen. We bleven 

wijzen op de gevaren van asbest en lanceerden een voorstel voor een betaalbare verzekering voor ZZP-ers. Een voorstel van de SP in maart om 

studenten de helft van hun collegegeld terug te geven werd afgewezen maar een jaar later alsnog uitgevoerd. In Heerlen is het eerste Huis van het 

Recht opgericht, een initiatief van de SP, verder geholpen door de waarnemend burgemeester van Heerlen en de president van de rechtbank. 

Dankzij de inzet van de SP kreeg de reddingsbrigade meer geld, moesten banken de slachtoffers van bankfraude schade vergoeden, komen er 

sancties voor trainerende verzekeraars en worden de griffierechten iets eerlijker: Kleinere rechtszaken worden goedkoper, voor megazaken gaan 

bedrijven meer betalen.  

 

Rutte noemde het -samen met de toeslagenaffaire- een smet op zijn premierschap: de ramp aangericht in Groningen. Maar hoe berouwvol dat ook 

klinkt, de ellende voor de gedupeerden duurt door. De SP maakte een zwartboek met hun verhalen. Ook deed Sandra Beckerman tientallen 

voorstellen in de Tweede Kamer.  

 

Wetten en nota’s 

Een grote overwinning: de initiatiefwet van de SP voor een bindend correctief referendum is aangenomen. Dat geldt ook voor de wet die een 

einde maakt aan de verplichte ouderbijdrage, waardoor kinderen van ouders die schoolreisje niet konden betalen niet langer worden uitgesloten. 

Verder presenteerden we onze wetten voor een eerlijker economie: de Wet eerlijk inkomen, de Wet eerlijk delen en de Wet eerlijk beslissen. De 

initiatiefwet afschaffing wachtgeld is in behandeling en de initiatiefwet voor de beperking van de inhuur van externen is voorbereid. 

 

We werkten verder aan een wetsvoorstel over een verplichte vaccinatie voor de kinderopvang en de gastouderopvang als er een kritische 

ondergrens in de vaccinatiegraad gepasseerd wordt. Er was voortgang met de initiatiefwet verdringingstoets, waarmee de SP ervoor wil zorgen 

dat gemeenten voortaan vooraf toetsen of bij re-integratietrajecten, aanbestedingstrajecten en de tegenprestatie geen betaalde banen worden 

verdrongen door de inzet van mensen die moeten werken met behoud van uitkering. Verder werkten we ook aan een initiatiefwet tegen de 

seksuele uitbuiting van prostituees.  

 

We presenteerden een initiatiefnota actieplan arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie, om misstanden rondom arbeidsmigratie aan te pakken. 

Het initiatiefvoorstel voor een ‘Ziekenhuis Dichtbij’ is besproken. Peter Kwint werkte verder aan zijn wetsvoorstel voor kleinere klassen en aan 

een nota voor een gezonde popsector. Jasper van Dijk schreef het initiatief ‘Aan de slag in het sociaal ontwikkelbedrijf’, waarmee SP en CDA de 

Sociale Werkvoorziening nieuw leven inblazen. We presenteerden initiatiefwetten voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen, over het 

wettelijk vastleggen van internationaal verantwoord ondernemen en over het snel in kunnen voeren van een basisbeurs. De discussie over de 

toekomst van het geldstelsel en banken werd door ons aangezwengeld met een initiatiefnota en een reeks politiek cafés. We boekten een succesje 

met onze wet voor meer en beter bewegingsonderwijs, voortaan moet er minimaal 2 uur gym per week op de basisschool worden gegeven.  
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Publicaties 

Ook in 2020 werd er door onze Kamerfractie veel gepubliceerd. Naast de hiervoor genoemde voorstellen, wetten en nota’s werden ook talloze 

nieuwsbrieven, opinies en columns geschreven.  

 

Door Lilian Marijnissen werden talloze podcasts, live-sessies, filmpjes en SP-journaals opgenomen. Ronald van Raak publiceerde ‘Denken op de 

dijken. Het Nederland van de filosofen’ en ‘De Bovenbazen. De moraal achter het kapitaal.’ Sadet Karabulut publiceerde een boek over giftige 

stoffen bij defensie, een reisverslag over het Rifgebied en opinies over o.a. kernwapens, de steun aan illegale oorlogen, Turkije, Afghanistan en 

Iran. Maarten Hijink publiceerde over de jeugdzorg, de toegenomen bureaucratie, de wachtlijsten die gegroeid zijn en de financiële tekorten. 

Michiel van Nispen schreef samen met Jantje Beton een plan om kinderen meer te laten buitenspelen en publiceerde over rechtshulp, 

rechtsbescherming, tolken en vertalers en Huizen van het Recht.  

 

Henk van Gerven publiceerde mét professoren over het belang van een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen. 

Daarnaast kwam hij met het rapport ‘nu investeren in de GGD’, omdat investeren in preventie nodig is om de gezondheidsverschillen tussen rijk 

en arm te verkleinen. In oktober publiceerde Frank Futselaar een eigen SP-plan om uit de stikstofcrisis te komen. Om alle inzet op economisch 

gebied aan het begin van de pandemie in een breder kader te plaatsen en het gesprek hierover aan te gaan met de partij is door Mahir Alkaya een 

aanvalsplan voor de economie opgesteld. 

 

Klimaatverandering wordt een steeds belangrijker politiek thema. De SP werkte in 2020 aan haar eigen initiatiefvoorstel ‘Zon voor iedereen’: 

Een plan voor collectieve zonnepanelen op alle geschikte daken van woningen en het verbeteren en verduurzamen van woningen. Zo krijgen 

mensen een lagere energierekening, een beter huis, creëren we banen, geven mensen zeggenschap over energie, pakken we vervuiling aan en 

halen klimaatdoelen.  

 

 

Eerste Kamerfractie  
Gedurende het jaar bestond de SP-fractie uit vier leden: Tiny Kox (senator sinds 2003), Arda Gerkens (2015), Bastiaan van Apeldoorn (2015) en 

Rik Janssen (2019). 

Het fractiebestuur bestond gedurende het jaar uit Tiny Kox als fractievoorzitter, Arda Gerkens als vicevoorzitter en Rik Janssen als 

fractiesecretaris/penningmeester. Bij verhindering van Tiny Kox schoof Rik Janssen namens de SP aan bij het College van Senioren. 

Bastiaan van Apeldoorn was gedurende het jaar voorzitter van de commissie BDO en eerste ondervoorzitter van de commissie EUZA. 

Arda Gerkens was gedurende het jaar tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer. In die hoedanigheid was zij samen met de voorzitter en eerste 

ondervoorzitter lid van de Huishoudelijke Commissie van de Kamer. 
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Gedurende het jaar was Yurre Wieken de parttime fractiemedewerker die de fractie ondersteunde. Per 1 januari 2021 nam hij afscheid van de 

fractie in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie. Oscar van Raak werd eind 2020 aangenomen om Yurre op te volgen. 

Tiny Kox was uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter lid van het partijbestuur. Gedurende het jaar ontmoetten de leden van de fractie 

verschillende belangenvertegenwoordigers ten einde zich te laten informeren over mogelijke effecten van beleid en wetsvoorstellen die aan de 

Senaat voorgelegd zouden worden. Met dezelfde reden brachten de leden verschillende werkbezoeken in het land. 

In januari besprak de Eerste Kamer de Omgevingswet. Volgens Rik Janssen was deze wet ‘too big to fail’ en had het kabinet hiermee een 

‘bestuurlijk en juridisch monster geschapen’. Gemeenten waren volgens hem niet klaar voor de uitvoering, en was dit het zoveelste voorbeeld van 

de burger die het zelf moet uitzoeken omdat de overheid terugtreedt.  

In februari debatteerde de Kamer over de bevindingen van de Staatscommissie-Remkes, die dankzij een aangenomen Eerste Kamermotie was 

aangesteld en aanbevelingen deed over het verbeteren en versterken van de Nederlandse parlementaire democratie. Tiny Kox legde een aantal SP-

wensen neer in het debat, waaronder een een bindend correctief referendum en een terugzendrecht voor de Eerste Kamer.  

In februari nam de Eerste Kamer een voorstel tot ratificatie van het Comprehensive Economic and Trade Agreement(CETA)-verdrag tussen 

Europese Unie en Canada in behandeling. Bastiaan van Apeldoorn onderstreepte de grote problemen van de SP met goedkeuring van dit verdrag, 

dat multinationals boven mensen plaatst waar het om investeringsbescherming gaat. Door het toenemende verzet was het vrijhandelsakkoord aan 

het einde van het jaar nog steeds niet goedgekeurd door de Eerste Kamer.  

In maart waarschuwde Rik Janssen tijdens het debat over de ‘staat van de rechtsstaat’ voor de gevolgen van jarenlange bezuinigingen op de 

rechtsstaat. Hij pleitte voor een herwaardering van de rechtsstaat, die nu ‘piept en kraakt’, en voor het schrappen van maatregelen die vooral uit 

‘geveinsde daadkracht en stoerdoenerij’ waren ingevoerd.  

In april steunde de SP het pakket economische steunmaatregelen waarmee de regering de economische gevolgen van de coronapandemie wilde 

bestrijden. Volgens fractievoorzitter Tiny Kox bleek uit deze crisis dat georganiseerde solidariteit het beste antwoord is op de grote uitdagingen 

van nu en de toekomst. Ook latere corona-noodpakketten kregen de steun van de fractie.  

Tevens in april nam de Kamer een motie aan van Tiny Kox, waarin de regering werd opgeroepen een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor 

de sociale en vrije sector. Op deze manier wilde de Kamer huurders tegemoet komen die door de coronacrisis financieel in de problemen kwamen.  

In mei zegde de regering in de Eerste Kamer eindelijk toe uitvoering te zullen gaan geven aan eerder in de Eerste Kamer aangenomen SP-moties 

inzake het opnemen in het regeringsbeleid van een kwantitatieve doelstelling over reductie van de kinderarmoede in Nederland.  

Omdat de regering weigerde de aangenomen motie voor een tijdelijke huurstop uit te voeren, nam de Kamer in juni opnieuw een motie aan van 

Tiny Kox, waarin de regering werd opgeroepen de eerder motie alsnog uit te voeren. Toen verantwoordelijk minister Ollongren ondanks deze twee 

aangenomen moties alsnog bleef weigeren een huurstop mogelijk te maken, nam de Kamer op 23 juni 2020 voor het eerst sinds 1875 een motie 

van afkeuring aan. Na de zomer paste de regering het huurbeleid in positieve zin aan, zonder echter te komen tot de door de Kamer gevraagde 

generieke huurstop.  
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Tevens in juni verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Slob om de fusietoets in het onderwijs af te schaffen. De SP had zich vanaf 

het begin verzet tegen deze wet, omdat die tot meer megascholen en megabesturen zou leiden. Volgens Bastiaan van Apeldoorn werd met het 

verwerpen van de wet een ongewenste schaalvergroting in het onderwijs voorkomen.  

In juli uitte Bastiaan van Apeldoorn forse kritiek op het reddingsplan van de regering door KLM. Omdat KLM door de coronapandemie 

maandenlang amper kon vliegen, stelde de regering 3,4 miljard euro beschikbaar. Van Apeldoorn noemde het reddingspakket een gemiste kans en 

wees erop dat zorgmedewerkers ondertussen geen salarisverhoging kregen en huurders geen huurstop. Nationalisatie van KLM was volgens Van 

Apeldoorn de meest logische weg.  

In september nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel-van Raak inzake het grondwettelijk mogelijk maken van een bindend correctief 

referendum in behandeling. Begin 2021 ging de Eerste Kamer uiteindelijk akkoord met het voorstel, zodat het in tweede lezing aan beide Kamers 

kan worden voorgelegd.  

In oktober boekte Arda Gerkens succes bij de behandeling van de corona-app: minister De Jonge zegde toe in Europees verband te gaan lobbyen 

voor publicatie van de broncode van Apple en Google en de Kamer gaf unanieme steun aan een SP-motie die de regering opriep de app door te 

ontwikkelen, zodat hij ook los van Apple en Google gebruikt kon worden.  

Ook in oktober kreeg Rik Janssen een motie aangenomen tijdens de behandeling van de coronawet, die de noodverordeningen moest vervangen. 

Deze motie riep de regering op om de gehele StatenGeneraal – dus ook de Eerste Kamer – zeggenschap te geven over verlenging van de tijdelijke 

wet. Mede omdat dit in de wet zelf onvoldoende was gewaarborgd stemde de SP tegen de wet.  

In november nam de Eerste Kamer een motie aan van Tiny Kox die de regering opriep om zorgpersoneel een eerlijke beloning te geven. Daarmee 

gaf de Eerste Kamer volgens Kox een krachtig signaal af dat zorgverleners na de coronacrisis niet alleen applaus verdienen maar ook een structureel 

betere beloning. 

In november vonden ook de Europese beschouwingen plaats in de Eerste Kamer. Bastiaan van Apeldoorn pleitte voor een meer democratische en 

dus flexibelere EU, met meer ruimte voor lidstaten en grenzen aan de interne markt. Solidariteit was daarbij volgens Van Apeldoorn van groot 

belang – de EU zal solidair en democratisch zijn, of zij zal niet zijn. Ook verzette Van Apeldoorn zich tegen de plannen voor een Europees leger. 

In december behandelde de Eerste Kamer het Belastingplan. Bastiaan van Apeldoorn wees erop dat het kabinet zich, ondanks de veranderende 

tijdsgeest, vasthield aan het oude neoliberale denken. Dat bleek onder andere uit een nieuw cadeau aan het bedrijfsleven in de vorm van de 

‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK) en het uitblijven van maatregelen tegen belastingontduiking en de extreme, groeiende 

vermogensongelijkheid. De SP verzette zich tegen dit nieuwe cadeau aan multinationals.  

De Eerste Kamer ging in december akkoord met een voorstel inzake vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij in Nederland. Rik Janssen 

steunde die vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij in Nederland vanwege de duidelijke risico’s voor de volksgezondheid; vooral 

nertsenfokkerijen bleken grote brandhaarden voor een gemuteerde variant van het coronavirus. De beëindiging van de pelsdierhouderij als zodanig 

vloeit voort uit een eerder aangenomen initiatiefwet van voormalig SP Tweede Kamerlid Krista van Velzen. 

In het verslagjaar maakte Bastiaan van Apeldoorn deel uit van de interparlementaire delegatie naar de NAVO assemblee. Arda Gerkens en Rik 

Janssen vertegenwoordigden de fractie in het Beneluxparlement. Arda Gerkens werd in het verslagjaar gekozen tot president van de 12Plus Groep 
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van de Interparlementaire Unie, in welke groep parlementariërs van 47 lidstaten van de VN deelnemen. Tiny Kox maakte deel uit van de 

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), waar hij als fractievoorzitter van Verenigd Europees Links werd herkozen. In die 

hoedanigheid bezocht hij in februari het congres van de Turkse HDP-partij in Ankara, waar hij president Erdogan opriep alle politieke gevangenen 

vrij te laten. In mei ondertekende Kox een gezamenlijke verklaring van de linkse fracties in het Europees Parlement en de Raad van Europa waarin 

werd opgeroepen tot georganiseerde solidariteit en respect voor fundamentele rechten als antwoord op de coronacrisis. In oktober leidde hij namens 

de Raad van Europa een waarnemingsmissie naar de parlementsverkiezingen in Georgië. 

 

 

Vereniging 
 

Studiecentrum 
Het scholingsteamwerk heeft tot doel de verdere groei en versterking van de SP. Dat behelst het organiseren van opleiding voor en vorming van 

iedereen die actief is in de partij. Daarnaast verzorgt het scholingsteam het ontdekken, ontwikkelen en verspreiden van succesvolle werkmethoden, 

het scouten van nieuw talent en het verbeteren van bestaand- en het ontwikkelen van nieuw scholingsmateriaal. Het werk valt op te delen in zeven 

sterk met elkaar verweven hoofdtaken: 

 

1. Ideologische vorming 

2. Tomatenkweekschool (Opleiding en begeleiding van de vrijwillige lokale en regionale scholers) 

3. Coachingspool (Opleiding en begeleiding van de afdelingscoaches) 

4. Kadervormingsscholingen (Centrale opleiding in praktische vaardigheden en ideologische verdieping voor leden met kaderfuncties) 

5. Scholing door intensieve coaching van afdelingen 

6. Het ondersteunen bij oprichten van nieuwe werkgroepen en afdelingen 

7. Overige S-team activiteiten 

 

 

 Het SP-scholingsteam bestond in 2020 uit zeven en later acht fulltime medewerkers. Het scholingsteam wordt aangestuurd door de teamleider,   

 die ook verantwoordelijk is voor versterking, scholing, inter- en supervisie van het team en teamleden. Het studiecentrum  

 wordt administratief ondersteund door een parttime medewerker.  

 

 Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie ons allemaal overvallen. Hoewel in de eerste weken van de lockdown in maart een aantal   

 scholingen verschoven zijn, hebben uiteindelijk alle geplande scholingen plaatsgevonden. Dit is voor het overgrote deel digitaal georganiseerd.   
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Tomatenkweekschool 

De Tomatenkweekschool bestaat uit vrijwillige regionale scholers die de basiscursussen ‘Politieke Basisvorming’ en ‘Heel de Mens’ bij 

afdelingen kunnen geven. Deze vrijwillige scholers worden in de Tomatenkweekschool opgeleid en van ‘basismateriaal’ voorzien. 

 

Dit jaar zijn er meerdere digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin het geven van digitale scholing via programma’s als ZOOM en met behulp 

van ondersteunende software als Kahoot! centraal stonden.  

 

Ook hebben we gebruik gemaakt van de tijd die er aan het begin van de eerste lockdown ontstond om het basismateriaal voor de kwekelingen uit 

te breiden, op orde te brengen en aan te vullen met videoscholingen. Voor de beide basisvormingsscholingen ‘Politieke Basisvorming’ en ‘Heel 

de Mens’ is nu volledig basismateriaal beschikbaar voor de lokale vrijwillige scholers. 

 

We hebben op dit moment 30 lokale scholers die actief zijn in drie regio’s. 8 lokale scholers in regio noord, 10 in regio west en 10 in regio zuid-

oost (dat is exclusief de leden van het scholingsteam). Zij vallen onder de directe supervisie van het scholingsteam. In de praktijk komt het er op 

neer dat in een regio enkele scholers bijzonder actief zijn, en de rest minder actief.  

 

In 2020 zijn er 2 bijeenkomsten geweest van de Tomatenkweekschool met 38 deelnemers. 

 

Coachingspool 

Iedere afdeling heeft een eigen coach. In de coachingspool zitten ervaren partijgenoten die als activist, (afdelings-)bestuurder of 

volksvertegenwoordiger veel kennis en kunde hebben om partijgenoten te helpen in raad en daad. Zij kunnen s-team, regiovertegenwoordigers, 

de verantwoordelijke DB’er, onze mensen in de Moed en partijbestuursleden bijstaan bij begeleiding en ondersteuning van onze afdelingen.  

 

Vanwege het verloop van de flinke groep coaches vallen af te toe ‘gaten’ waar nieuwe coaches nodig zijn. De mate waarin de 

regiovertegenwoordigers zich bezighouden met het vinden van nieuwe coaches is erg wisselend. We hebben dit afgelopen jaar een meer gedeelde 

verantwoordelijkheid gemaakt door twee keer bij een regiovertegenwoordigersbijeenkomst in gesprek te gaan en nieuwe afspraken te maken over 

hoe we coaches vragen. Ook is de coachingspool weer opnieuw doorgenomen en zijn vrijwel alle afdelingen voorzien van een coach.  

 

Omdat de groep coaches veel in contact is met de lokale afdelingen, hebben we in het begin van de lockdown extra (digitale) bijeenkomsten met 

de coaches georganiseerd. Er zijn in 2020 5  bijeenkomsten geweest met 92 deelnemers.  

 

 

 



Jaarrekening SP 2020 tbv de Partijraad d.d. 26-06-2021                                                                                                                                            17 

 

Kadervormingsscholing 

Voor de leden die kaderfuncties vervullen in de partij hebben we verschillende kadervormingsscholingen. Deze worden meestal op zaterdag of in 

het weekend gegeven. Er zijn 6 verschillende soorten kadervormingsscholingen, die ieder bestaan uit een introductiecursus en een terugkerende 

cursus. Over de opleiding van de lokale scholers uit de Tomatenkweekschool is hiervoor al veel omschreven. 

 

Bestuursleden en nieuwe voorzitters en organisatiesecretarissen 

In 2020 hebben we 6 scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe afdelingsvoorzitters en organisatiesecretarissen uit onze afdelingen. 

Ook deze bijeenkomsten moesten in verband met de coronapandemie digitaal plaatsvinden. Er waren 88 deelnemers aanwezig bij deze scholing. 

We hebben aandacht besteed aan onze partijorganisatie en werkwijze en onze hoofdtaken. 

 

Op 7 november en 14 november zijn kaderdagen georganiseerd met 122 deelnemers, die voornamelijk in het teken stonden van de 

voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen. 

  

Volksvertegenwoordigers 

In 2020 is er geen introductiecursus Lokale Politiek geweest, de eerste ronde heeft begin 2021 digitaal plaatsgevonden.   

 

Wel is de jaarlijkse ‘Volksvertegenwoordigersdag’ doorgegaan in digitale vorm op 23 mei. Deze stond voornamelijk in het teken van de 

coronacrisis: tegen welke problemen lopen mensen aan, welke analyse moeten SP’ers daar over maken en met welke oplossingen en 

alternatieven kunnen we komen? Daarbij waren 35 deelnemers aanwezig.  

 

Hulpdienstmedewerkers 

De scholingsbijeenkomst voor Hulpdienstmedewerkers als gevolg van de coronapandemie doorgeschoven naar januari 2021 (en heeft dus 

inmiddels plaatsgevonden) 

 

Activisten 

De activistenbijeenkomsten in 2020 stonden voornamelijk in het teken van ‘hoe actietrajecten op te zetten tijdens een pandemie’. Het ging over 

belang van 1 op 1 gesprekken, het organiseren van digitale actiebijeenkomsten en het coronaproof uitvoeren van acties en demonstraties.  

 

In plaats van de jaarlijkste ‘activistenbootcamp’ vond op 13 juni de activistendag plaats, waarop we onder andere in gesprek gingen met iemand 

die de aanloop naar de Fluwelen Revolutie in Praag heeft georganiseerd. 

 

In totaal zijn er 4 bijeenkomsten voor de activisten georganiseerd met in totaal 75 deelnemers.  
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Het ondersteunen bij oprichten van nieuwe werkgroepen en afdelingen  

Het scholingsteam heeft een rol in het groter en sterker maken van onze organisatie en dus het  investeren in nieuwe afdelingen. We leren 

afdelingen mensen te organiseren en brengen dit zelf ook in de praktijk bij afdelingen. De afgelopen periode hebben de meeste s-teamers een 

werkgroep begeleid of opgericht als onderdeel van de intensieve coaching.  

 

In 2020  hebben we contact gehouden met afdelingen waar het coachingstraject is afgerond (‘nazorg’) en  afdelingen die nog niet klaar zijn voor 

een coachingstraject (‘voorzorg’). Bij deze afdelingen hebben we incidenteel avonden verzorgd, bijvoorbeeld een kennismakingsavond voor 

nieuwe leden of een campagnebijeenkomst.  

 

Overige s-team werkzaamheden 
 

Digitaal aanbod 

Door de coronacrisis heeft het digitale scholingsaanbod in 2020 een vlucht genomen. Naast de bijeenkomsten met behulp van videobellen, is er 

inmiddels een behoorlijk aanbod op SP-net met de gehele cursus Politieke Basisvorming in filmpjes en een aantal ‘losse’ scholingsfilmpjes over 

verschillende onderwerpen. Ook is in 2020 een digitale bibliotheek gemaakt van filmpjes, opnames en boeken- en kijktips. Dit jaar heeft het 

scholingsteam een filmpje over onze werkwijze gemaakt met behulp van beeldmateriaal uit verschillende actietrajecten.  

 

Overige scholingen 

Naast de scholingen die in de hoofdstukken genoemd zijn, verzorgen we de periodieke scholingen. In 2020 waren dit: 

- Centrale zaterdagscholing voor nieuwe leden zonder actieve afdeling 

- Extra digitale kadervormingsscholing zoals de ‘zomerscholing’ over economie (17, 21 en 24 juli) en de ‘winterscholing’ over volkshuisvesting 

  (25 november, 2 en 11 december). Zo’n 300 kijkers volgden de lezingen via YouTube. 

 

In 2020 waren 3 scholingsdagen Lokale Financiën, georganiseerd door de penningmeester. Hier waren 42 mensen aanwezig.  

Er hebben dit jaar 13 cursussen voor het ledensysteem plaatsgevonden, georganiseerd door het team ledenadministratie, hier waren 160 mensen 

aanwezig.  
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Wetenschappelijk bureau 
Het Wetenschappelijk Bureau SP/Alternatieve rekenkamer (hierna te noemen: WB Spark) is een denktank voor het socialisme in Nederland. 

We doen onderzoek naar sociale en economische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de toenemende ongelijkheid. WB Spark doet 

voorstellen voor een beter beleid, en het laat professionals aan het woord over de gevolgen van het politiek beleid door onderzoeken onder 

mensen op de werkvloer. 

  

In Spanning (tweemaandelijkse uitgave van WB Spark) wordt verslag gedaan van eigen onderzoek, worden actuele discussies gevoerd en komen 

denkers en doeners van binnenen buiten de SP aan het woord. 

  

WB Spark is een strategie-project gestart.  

 

WB Spark geeft gevraagd en ongevraagd advies ten behoeve van de partij en organisaties die de uitgangspunten van de partij onderschrijven. We 

mengen ons in het publieke debat met wetenschappelijke analyses en opiniërende artikelen, maar ook door het organiseren van publieke debatten 

en deelname aan discussies. 

  

We geven scholing aan leden van de partij, in kadergroepen en afdelingen. 

 

—————————————————— 

Het Bureau 

WB Spark heeft drie doelstellingen, te weten: onderzoek, scholing en opinievorming. 

 

—————————————————— 

Medewerkers : 

Ruud Kuin: vanaf 1-4-18, hoofd WB Spark, deeltijd ⅖. 

Eduard van Scheltinga, onderzoeker, voltijd. 

Tijmen Lucie, onderzoeker, voltijd 

Bart Linssen, onderzoeker, deeltijd ⅘. 

 

Voor specifieke onderwerpen en publicaties werden in 2020 medewerkers van zowel binnen als buiten de partij gevraagd een bijdrage te leveren. 
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—————————————————— 

Het onderzoek 2020 

We hebben in 2019 voor vijf jaar toegang verkregen tot alle CBS-data voor nader onderzoek. Eind 2019 vond ons eerste onderzoek met 

gebruikmaking van CBS-data plaats. In dit eerste onderzoek hebben we ook ervaring opgedaan met wat er technisch kan en wat er met data 

mogelijk is. In 2020 hebben we ons met behulp van deze data gericht op inkomen en ongelijkheid.  

 

Over Toeslagen 

Eind 2019 en 2020 hebben we met behulp van CBS-data onderzoek gedaan naar wie de inkomensafhankelijke toeslagen krijgen (zorgtoeslag, de 

huurtoeslag en de kindertoeslag). Het onderzoek spitste zich toe op in welke sectoren de toeslag-ontvangers werken en of deze sectoren winst 

hebben gemaakt. Ons onderzoek wees uit dat de helft van de toeslagontvangers werkt en dat de sectoren waarin zij werken voldoende winst 

maken om de lonen zodanig te verhogen dat de toeslagen overbodig zouden worden. Ons onderzoek is gebruikt voor opiniestukken en voor SP-

bijdragen in de Tweede Kamer.  

 

Over Ongelijkheid 

We hebben onderzoek gedaan naar het neoliberale mantra: ‘als het goed gaat met de bedrijven, gaat het goed met de burgers’. Dit heeft 

geresulteerd in een paar artikelen in de Spanning en een geactualiseerd animatiefilmpje.  

 

——————————————————— 

Het blad van het WB: De SPanning 2020 

 

We hebben in 2020 vijf themanummers van ons blad de Spanning uitgegeven. De thema’s waren in chronologische volgorde:  

-Ons pensioen,  

-Nadenken over een nieuwe wereld,  

-Vermarkting van het onderwijs,  

-Voorbij het neoliberalisme, 

-Wonen. 

 

—————————————————— 

Strategie-project.  

We zijn in 2020 een project gestart over strategie. Onze constatering is dat er de laatste jaren niet of nauwelijks binnen links over strategie wordt 

nagedacht en gediscussieerd. In het kader van dit project hebben we drie activiteiten: 
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A-Inventariseren en onderzoeken wat er wereldwijd aan wetenschappelijk onderzoek is op het gebied van effectieve strategieën die fundamentele 

verandering opleveren.  

We hebben eind 2020 inzicht in welke wetenschappers zich daar in de wereld mee bezighouden (een handjevol). En we hebben een beeld van 

wat ze geproduceerd hebben. Met een drietal hebben we contact.  

B-De discussie over strategie binnen links op gang brengen. We hebben twee keer met ons DB hierover gesproken. Strategie zal worden 

betrokken bij de interne discussie over ons beginselprogramma in 2021 en 2022. En we hebben contacten gelegd met de wetenschappelijke 

bureaus van Groenlinks, PvdA en FNV. Bij elk van hen hebben we een presentatie verzorgd. In 2021 zullen (gezamenlijke) vervolgactiviteiten 

worden georganiseerd.   

C-Concrete ‘pilot: We willen een concrete campagne op gang (helpen) brengen die binnen een beperkte tijd van drie jaar tot een fundamentele 

verandering gaat leiden. De gedachte tot nu toe is dat te doen op het terrein van zeggenschap van werknemers over de economie.  

 

—————————————————— 

Campagnes.  

We leveren een bijdrage aan verschillende SP-campagnes. Ook in 2020 lag de nadruk op de campagnes rond inkomen/loonstrijd.  

 

—————————————————— 

Scholing 2020. 

We hebben in 2020 een 6-tal scholingen verzorgd over Marx en ongelijkheid, pensioen en strategie.  

 

—————————————————— 

Andere activiteiten 

We hebben voor verschillende bijeenkomsten, speeches en opiniestukken cijfers uitgezocht en gecheckt. 

 

 

ROOD, jong in de SP 2020  
Traditiegetrouw beginnen we het jaarverslag met de drie statutaire doelen van ROOD:  

 

• Jongeren betrekken bij 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;  

• De bekendheid van de Socialistische Partij onder jongeren vergroten;  

• Jongeren die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van de SP een eigen plek bieden om daarmee aan de slag te gaan.  
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Ondanks het feit dat de banden tussen het ROOD-bestuur en de SP-bestuur niet altijd even goed waren, met als dieptepunt uiteraard het 

opschorten van de volledige ondersteuning aan ROOD op 24 november, heeft het ROOD-bestuur steeds naar deze doelstellingen gehandeld. We 

betreuren daarom ook dat het SP-bestuur de keuze heeft gemaakt om haar eigen jongerenorganisatie op afstand te zetten, wat het verwezenlijken 

van die doelen alleen maar lastiger maakt.  

Een andere factor die een grote rol heeft gespeeld is natuurlijk de coronapandemie. Als activistische jongerenorganisatie proberen we samen met 

andere jongeren in actie te komen voor een betere wereld. Met lockdowns en de zogenaamde anderhalvemetersamenleving is dat aanzienlijk 

moeilijker. Toch hebben we ons best gedaan om er zoveel mogelijk uit te halen.  

 

Bestuur  

2020 was voor ROOD een roerig jaar, dat was ook goed terug te zien in het grote verloop van bestuursleden.  

Bij de start van het jaar bestond het bestuur uit Arno van der Veen (voorzitter), Bastiaan Meijer, Carlos van Eck, Lotte van der Horst, Marieke 

Alleman en Hans de Waard.  

 

Begin maart gaf Lotte zich te willen terugtrekken uit het ROOD-bestuur.  Halverwege het jaar werd een nieuw bestuur verkozen, wat een stuk 

minder groot was dan het voorgaande. Jerom Maat werd tot nieuw bestuurslid verkozen, terwijl Bastiaan en Marieke niet meer terugkeerden in 

het ROOD-bestuur. Het totaal kwam daarmee uit op 4: Arno van der Veen (voorzitter), Carlos van Eck, Hans de Waard en Jerom Maat.  

 

In november is, vanwege een afspraak op de ledenvergadering halverwege het jaar, weer een bestuursverkiezing geweest. Hier werden drie 

nieuwe leden voor het bestuur verkozen: Olaf Kemerink (voorzitter), Arina Amma en Robin de Rooij. Arno van der Veen vertrok daarmee uit het 

bestuur en Jerom Maat kondigde zijn vertrek voor later in 2020 aan. Na de desbetreffende ledenvergadering volgde het besluit van het 

partijbestuur van de SP om de volledige ondersteuning aan ROOD op te schorten. In die laatste periode is het ROOD-bestuur met name bezig 

geweest met de gevolgen van dat besluit en manieren te vinden om toch door te gaan.  

 

ROOD in het Land  

Het bestuur heeft in 2020 ingezet op een vergroting van het aantal lokale ROOD-groepen en intensievere begeleiding vanuit het bestuur.  

Op het moment dat het jaarplan voor 2020 werd opgesteld waren er 8 lokale groepen. Het toenmalige bestuur stelde als doelstelling voor 2020 

om dit aantal te verhogen naar 10. In 2020 zijn er 2 nieuwe groepen opgericht, maar ook 2 afgevallen waardoor het aantal op het moment van 

schrijven nog steeds op 8 staat. Ook is ernaar gestreefd om in elk van de 17 SP-regio’s een groep te hebben, wat bij lange na niet is gelukt. In 

2020 is er geen ‘Kleur je Afdeling ROOD’ dag georganiseerd. De corona-uitbraak maakte het onmogelijk om dit fysiek plaats te laten vinden, en 

ook het conflict met de SP was hierbij een hinderende factor.  
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Leden en Ledenwerving  

Op 1 januari 2020 had ROOD 1049 leden, op 1 januari 2021 had ROOD 969 leden.  

 

Ledenactiviteiten  

Vanwege het coronavirus zijn er helaas weinig tot geen fysieke ledenactiviteiten gedaan en zijn de activiteiten die in het jaarplan stonden helaas 

niet allemaal uitgevoerd. Het ROOD-weekend is nog wel doorgegaan omdat dit nog voor de tijd was dat er maatregelen waren genomen tegen 

het virus in Nederland. Afgelopen jaar is er helaas ook geen Zomerschool geweest. Deze was vanwege de coronamaatregelen niet verantwoord 

om te houden. De ROOD kaderscholing die op 15 t/m 17 maart was gepland, ging helaas ook niet door vanwege corona.  

 

Datum 

30 januari  

 

Onderwerp 

Scholingswerkgroep  

20 juni  Discussie met bestuurskandidaten  

20 september  Discussie over jaarplan  

18 oktober  Uitvoering van aangenomen moties op 

ALV  

1 november  De ROOD-begroting  

15 november  Discussie met nieuwe ROOD-bestuurs en 

voorzitterskandidaten  

 

Campagnes en bewegingen  

Naast dat er verschillende ledenactiviteiten zijn is het belangrijk om onze ideologie in de praktijk te brengen. Dit doen we met activisme, waarbij 

we onze eigen campagnes hebben en ook helpen met het opbouwen van sociale bewegingen. 

Door samen de strijd aan te gaan kunnen we verandering afdwingen en een marxistische analyse tonen in deze bewegingen of betere eisen in 

deze bewegingen naar voren brengen. Door de coronacrisis hebben we helaas minder fysieke activiteiten kunnen ondernemen in bewegingen of 

eigen campagnes.  

 

Stadsrevoluties  

De basis van ons activisme ligt op lokaal niveau. Daarom stond 2020 mede in het teken van het thema stadsrevoluties, onze campagne om lokale 

acties op te zetten met lokaal gewortelde jongeren. Daarna was er vanwege corona niet echt de mogelijkheid om nieuwe groepen te organiseren 

en maar beperkte ruimte om lokale actietrajecten op te zetten. Toch is er in deze tijd het een en ander gebeurd, zo organiseerde ROOD 

Amsterdam een voedseluitgiftepunt samen met de afdeling waar inmiddels tientallen Amsterdammers gebruik van maken. Den Haag activeerde 

lokaal skaters. 
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Onderwijs  

Afgelopen jaar is er op het gebied van onderwijs vanuit ROOD gefocust op het organiseren van jongeren tegen het schuldenstelsel. Aan het begin 

van 2020 zaten we nog in het staartje van de proefkonijnencampagne, die ondanks een groot bereik niet snel van de grond kwam. Daarna waren 

we vooral actief binnen de #NietMijnSchuld-campagne van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Jong.  

 

Klassenstrijd in coronatijd  

Eind juni kwam er vanuit een ROOD-groep de vraag om wat te doen met de eerste klasse in het openbaar vervoer. Op social media was er veel 

irritatie over dat de eersteklassecoupés in de trein vrijwel leeg waren terwijl de rest van de trein vol zat waardoor er minder afstand kon worden 

gehouden. Samen met een aantal ROOD groepen werd een actie opgezet. Het doel hiervan was om zo veel mogelijk zichtbaarheid te creëren 

voor dit thema. Dit werd gedaan met het promotiemateriaal en een campagne op social media. Dit thema is vervolgens opgepakt door de Tweede 

Kamerfractie van de SP. In november is een motie aangenomen die de regering oproept om tijdens de spitsuren de eerste klasse in de trein open 

te stellen voor alle reizigers.  

 

Werk en inkomen  

In 2020 hebben veel ROOD-groepen samengewerkt met de VOOR14-campagne van de FNV. Het bestuur heeft hieraan proberen bij te dragen 

door groepen in contact te brengen met organizers en de campagne te promoten.  

In april is ROOD met een landelijk meldpunt gekomen voor jongeren die tijdens de coronacrisis hun baan verloren of moesten werken onder 

onveilige omstandigheden: www.mijnbaasiseenlul.nl. Met behulp van dit meldpunt zijn contactgegevens opgehaald. Het aantal responsen viel 

echter tegen. Wat niet hielp was dat de SP het meldpunt niet wilde promoten. Ook is het niet gelukt om alle nummers te bellen.  

In april heeft ROOD nog wel een actie georganiseerd om aandacht te vragen voor het meldpunt. De naam van de website werd met lasers 

geprojecteerd op het kantoor van werkgeversorganisatie VNO-NCW.  

 

Wonen  

Terugblikkend op 2020 is er te weinig gebeurd op het gebied van wonen. Het uitgewerkte woonplan is alleen in Groningen en Utrecht van pas 

gekomen, dit waren beide groepen met een actietraject rondom wonen. Corona heeft veel roet in het eten gegooid, aangezien veel onderdelen van 

het plan op straat plaatsvonden met mensen. In 2020 is ook geen Huisjesmelker van het Jaar gekozen, wat jammer is. Er is op Koningsdag een 

bestuursactie geweest, de Woningsdag.  

 

Internationale Solidariteit  

In 2020 is ROOD meer landelijk gecoördineerde acties gaan voeren op internationale solidariteit.  

Niet in Mijn Naam heeft in de eerste helft van 2020 redelijk wat acties gevoerd. In januari organiseerde de groep samen met enkele andere 

organisaties een manifestatie bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam uit solidariteit met de volkeren van Iran en Irak, met de boodschap: 
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“No war with Iran!”. In februari was Niet in Mijn Naam vertegenwoordigd bij “Let’s Talk About War”, een serie panelgesprekken waarbij 

verschillende organisaties spraken over de toekomst van de vredesbeweging. Ook organiseerde de actiegroep in juni een online Vredesdag met 

internationale sprekers. In juni organiseerde Niet in Mijn Naam tevens een centraal gecoördineerde twitteractie. Het doel hiervan was om partijen 

onder druk te zetten om voor een SP-motie te stemmen die maakte dat Nederland maatregelen moet nemen tegen verdere annexatie van Palestijns 

gebied door Israël. Deze is aangenomen.Ten slotte heeft Niet in Mijn Naam in juni actie gevoerd om aandacht te vragen voor het bombardement 

op de Irakese stad Hawija. In het hele land hebben leden vergeet-mij-nietjes geplant om openheid te eisen van de Nederlandse overheid over hun 

rol in het oorlogsgeweld.  

 

Antiracisme  

Onze inzet was vooral het aansluiten bij de bestaande beweging op antiracisme en de verbinding te zoeken met de verschillende organisaties die 

bezig zijn met dit onderwerp. Er waren in de zomer nieuwe Black Lives Matter demonstraties in de hele wereld, ook in Nederland. ROOD sloot 

zich aan bij alle protesten in het land en we lieten onszelf horen in de media over waarom de strijd tegen racisme belangrijk is.  

 

Klimaat  

De boodschap van klimaatrechtvaardigheid is een belangrijk onderdeel van onze strijd tegen het kapitalisme. Zo lang we in ons economisch 

systeem winst boven mens, natuur en milieu stellen zal een groot deel van de wereld onleefbaar worden. Helaas kwam het in 2020 niet goed van 

de grond met acties rondom klimaat.  
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Kaders van de jaarrekening 2020 

 

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. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Vereniging 

Socialistische Partij zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in 

de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het op grond van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningposten. 

 

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. 

 

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.  
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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 2020 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 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 2020 ontvangen giften van natuurlijke personen is verantwoord onder de posten 

‘contributies en donaties leden’, ‘overige donaties’ dan wel onder ‘netto afdracht volksvertegenwoordigers’. 
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Risicoparagraaf 

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

gevolgen voor de jaarrekening van 2021. Ook zijn er gevolgen voor onze activiteiten in het jaar 2021. Op dit moment is de inschatting van het 

partijbestuur dat geplande activiteiten (waarop de subsidieaanvragen zijn gebaseerd) op een andere wijze kunnen uitvoeren, zodat de SP en de 

verbonden stichtingen in 2021 aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen. Over de subsidie 2021 voor het bevorderen van de politieke 

participatie van jongeren heeft afstemming plaatsgehad met het ministerie: dit wordt afgewikkeld in de verantwoording van 2021. Daarmee is dit 

risico weggenomen.  

 

 

 



Financieel verslag per 31-12-2020 (na resultaatbestemming)

 

BALANS
€ € € €

ACTIVA
Immateriële vaste activa (1)

Ontwikkeling ICT 153.398                  9.875             

Materiële vaste activa (2)

Gebouwen 4.954.260            5.064.140     

Inventaris 142.986               164.746        

5.097.247               5.228.885      

Vlottende activa

Debiteuren (3) 50.502                 30.277          

Overige vlottende activa (4) 246.592               917.564        

297.094                  947.841         

Liquide middelen (5)

Kas 746                      599               

Bank 1.370.559            253.160        

Spaargelden 5.985.460            5.199.860     

7.356.765               5.453.619      

TOTAAL ACTIVA 12.904.503             11.640.221    

€ € € €

PASSIVA
Eigen vermogen

Reserves (6) 11.708.145             10.425.266    

Voorzieningen

Voorzieningen (7) 372.594                  347.695         

Vreemd vermogen kort

Crediteuren (8) 207.819               179.127        

Overige schulden en overlopende passiva (9) 615.944               688.134        

823.763                  867.261         

TOTAAL PASSIVA 12.904.503              11.640.221    

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019
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RESULTATENREKENING
€ € € € € €

BATEN

Netto afdracht volksvertegenwoordigers (10) 3.122.740               33% 3.203.300      39% 3.183.842     39%

Inkomsten uit dienstverlening fracties (11) -                              0% 2.500             0% -1.934           0%

Subsidies (12) 5.447.192               57% 4.094.200      50% 4.132.714     51%

Contributies en donaties (13) 757.568                  8% 820.600         10% 772.695        9%

Overige baten/huuropbrengsten Stg Beheer SP (14) 188.995                  2% 80.500           1% 75.975          1%

Totaal baten 9.516.496               100% 8.201.100      100% 8.163.291     100%

LASTEN

Vereniging (15) 1.501.065            18% 1.522.300     17% 1.654.260     18%

Afdelingen incl. dienstverlening fracties (16) 1.476.014            18% 1.613.200     18% 1.598.430     17%

Eerste Kamerfractie (17) 31.036                 0% 34.700          0% 31.311          0%

Tweede Kamerfractie (18) 2.999.419            36% 3.150.300     36% 3.046.035     32%

Scholing en informatie aan leden  (19) 1.325.458            16% 1.423.900     16% 1.497.230     16%

Wetenschappelijk onderzoek (20) 304.935               4% 360.500        4% 320.206        3%

ROOD (21) 127.995               2% 206.200        2% 177.386        2%

Verkiezingscampagnes (22) 52.502                 1% 130.000        1% 738.969        8%

Overige campagnes (23) 412.831               5% 367.400        4% 328.821        4%

Totaal lasten 8.231.255               100% 8.808.500      100% 9.392.649     100%

EXPLOITATIERESULTAAT 1.285.241               -607.400        -1.229.357    

Bijzondere baten en lasten (24) -1.998                     -                     -47.800         

Financieringsresultaat (25) -364                        -                     760               

RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING 1.282.879               -607.400        -1.276.397    

Mutaties Verkiezingsfonds (26) -827.498                 -130.000        338.969        

Mutaties Egalisatiereserve TK cq Trekkingsrechten (27) -417.638                 616.300         493.135        

RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING 37.743                     -121.100         -444.293       
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