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Jaarverslag SP 2021
Voorwoord
Samenvatting jaarrekening
Net als het jaar 2020 zal 2021 de geschiedenis ingaan als het jaar van het coronavirus en de maatregelen die genomen werden om de verspreiding
van het virus te beteugelen. De maatregelen grepen diep in op het dagelijks leven en hebben vanzelfsprekend ook invloed gehad op het werk van
onze partij. 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 ook in 2021 in onze partij met deze steeds weer veranderende
beperkingen zijn omgegaan en het belangrijke werk van onze partij doorgang hebben weten te laten vinden, verdient een groot compliment.
In maart 2021 werden Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De SP ging daarbij terug van 14 naar 9 zetels. Het aantal medewerkers is daarop
aangepast. Dit is in goed overleg gegaan met alle betrokken. De teruggang in Kamerzetels heeft gevolgen voor de inkomsten van de vereniging.
Er zijn nu minder Kamerleden die een donatie kunnen doen in het kader van onze solidariteitsregeling. Zowel de Tweede Kamerfractie als de
vereniging hebben beschikking over aanzienlijke reserves. Een deel van de reserves van de vereniging zit vast in gebouwen. De komende jaren
zal een deel van de reserves moeten worden aangewend om te kunnen (blijven) investeren in het uitbouwen van het werk van de fractie en de
vereniging. Dit moet op middellange termijn leiden tot een verhoging van de structurele inkomsten doormiddel van de solidariteitsregeling,
subsidies, donaties en contributies.

Resultaat
De omvang van de baten (inkomsten) bedroeg in 2021 € 9.581.292,- dit is bijna € 393.000,- lager dan begroot (€ 9.974.100,-). Dit verschil is
volledig toe te schrijven aan de aan de lagere subsidie inzake Wet Financiering Politieke Partijen doordat we van 14 naar 9 zetels zijn gegaan.
Onze lasten (uitgaven) bedroegen in 2021 € 10.490.853,- dit is ruim viereneenhalve ton lager dan begroot (€ 10.947.600,-). Dit heeft te maken
met onderbestedingen op de Tweede Kamerfractie, Wetenschappelijk Bureau, Jongeren in de SP en overige campagnes. Daarnaast hebben we
ook overbestedingen op de Vereniging en Verkiezingscampagne. De onderbestedingen zijn voor een groot deel verklaarbaar door de Corona
pandemie. Hierdoor konden activiteiten geen doorgang hebben. Het resultaat na resultaatbestemming bedraagt voor 2021 € 182.157,- negatief.
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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, Stichting Internationaal Secretariaat SP, Vereniging ROOD (2020), Stichting
Nationaal Zorgfonds (per 04-07-2021 opgeheven) en Stichting Paul Peters Cultuurfonds (per 21-12-2021). In de laatste twee stichtingen hebben
er in 2021 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 2021 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 26e congres in Nieuwegein op 11 december 2021 werd een nieuw Partijbestuur gekozen. Jannie Visscher werd opnieuw gekozen tot
partijvoorzitter en Arnout Hoekstra opnieuw tot algemeen secretaris. Daarnaast werden 11 algemeen bestuursleden gekozen.
Het dagelijks bestuur bestaat in 2021 uit: Jannie Visscher (voorzitter), Arnout Hoekstra (algemeen secretaris), Gerrie Elfrink (penningmeester),
Lilian Marijnissen en Spencer Zeegers.

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 141 partijafdelingen bedroeg op 31
december 2021 € 1.340.700,77. Op 31 december 2020 was dat € 1.209.242,34.

Jaarrekening SP 2021 tbv de Partij Raad d.d. 25-06-2022

4

Overzicht van de overige in de jaarrekening 2021 opgenomen stichtingen en vereniging
Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:

Bestuurders:
Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:
Bestuurders:

Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:

Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij
’s Gravenhage
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.
Lilian Marijnissen (voorzitter), Bart van Kent (secretaris) en Renske Leijten (penningmeester).
Stichting Beheer Socialistische Partij
Amersfoort
Het beheren en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen in eigendom en toebehorende aan de Socialistische
Partij.
Hans van Leeuwen (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris), Gerrie Elfrink (penningmeester), Jules Iding en Paulus
Jansen.

Bestuurders:

Stichting Personeel Socialistische Partij
Rotterdam
het metterdaad ondersteunen van het wetenschappelijke en propagandistische werk van de Socialistische Partij en van aan
de Socialistische Partij aanverwante en gelieerde organisaties.
Eric van den Broek (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris), Spencer Zeegers (penningmeester) en Joop Welter.

Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:
Bestuurders:

Stichting Wetenschappelijk Bureau SP
Rotterdam
het verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van de Socialistische Partij.
Ronald van Raak (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester).
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Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:
Bestuurders:

Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:

Bestuurders:

Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:

Stichting Studiecentrum SP
Rotterdam
het ten behoeve van de Socialistische Partij houden van politieke vormings- en scholingsactiviteiten, en is daartoe door de
Socialistische Partij als zodanig aangewezen.
Vincent Mulder (voorzitter), Spencer Seegers (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester).

Stichting Nationaal Zorgfonds (t/m 04-07-2021)
Amersfoort
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.
Jannie Visscher (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester)

Bestuurders:

Stichting Internationaal Secretariaat SP
Amersfoort
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.
Jannie Visscher (voorzitter), Hans van Heijningen (secretaris) en Gerrie Elfrink (penningmeester)

Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Doelstelling:
Bestuurders:

Stichting Paul Peters Cultuurfonds
Amersfoort
het bevorderen en ondersteunen van sociale kunst- en cultuuruitingen
Hans van Leeuwen (voorzitter), Arnout Hoekstra (secretaris-penningmeester), Eefje Peters en Gonnie Sluijs
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Politieke ontwikkelingen
Partijorganisatie
Leden en afdelingen
Op 1 januari 2022 telde de SP 32.496 leden tegenover 31.960 leden op 1 januari 2021. In totaal schreven we 5.003 nieuwe leden in en 4.467
leden uit. Het jaar werd afgesloten met een kleine stijging van 536 leden. Ook het aantal afdelingen is toegenomen. De SP had eind 2021 134
erkende afdelingen.
Congres
Op 11 december 2021 vond het 26e congres van de SP plaats. Tijdens dit congres werd een nieuw partijbestuur benoemd. Naast de 19 op de
regioconferentie gekozen bestuursleden bestond het partijbestuur vanaf dat moment uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jannie Visscher - Voorzitter
Arnout Hoekstra - Algemeen secretaris
Bastiaan van Apeldoorn
Sunita Biharie
Daan Brandenbarg
Theo Coşkun
Jimmy Dijk
Gerrie Elfrink - Penningmeester
Henk van Gerven
Agnes Kant
Bart van Kent
Bastiaan Meijer
Bram Roovers

Volksvertegenwoordigers
Op 31 december 2021 hadden namens de SP 243 raadsleden zitting in 93 gemeenten en waren er 15 SP-wethouders, in 13 colleges van
burgemeester en wethouders. Daarnaast hadden namens de SP 5 leden zitting in bestuurs- en gebiedscommissies in Amsterdam en Rotterdam en
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2 Dagelijks Bestuurders in bestuurscommissies in Amsterdam. Eind 2021 telde de SP 34 Statenleden in alle 12 provincies. In het nationaal
parlement wordt de SP vertegenwoordigd door 9 Tweede Kamerleden en 4 Eerste Kamerleden.
Tribune en Spanning
Het ledenblad Tribune verscheen in 2021 11 keer, in een gemiddelde oplage van bijna 30.000 exemplaren. Ook het blad Spanning, van het
Wetenschappelijk Bureau van de SP, verscheen in totaal 4 keer, eveneens in een gemiddelde oplage van bijna 30.000 exemplaren.
Streams
Naast ons ledenblad Tribune en de digitale nieuwsbrief van Lilian brachten we iedere vrijdag SP-nieuws uit. Met deze wekelijkse nieuwsbrief
ontvangen onze kaderleden informatie over wat er actueel speelt in de partij.
Omdat fysieke bijeenkomsten vaak niet mogelijk waren organiseerden we ook iedere week een online ontmoeting van (kader)leden in de
“vrijdagstream”. Afwisselend ging het over organisatorische partijzaken en inhoudelijke thema’s zoals bijvoorbeeld volkshuisvesting, klimaat,
jeugdzorg, energiearmoede, Europa en buiten spelen. Eenmaal per maand organiseerden we een thema-stream waarin zaken als de
Participatiewet, zorg zonder marktwerking, arbeidsmigratie en de strijd tegen racisme en discriminatie centraal stonden. Alle streams zijn terug te
kijken via SP-net.
Online
Digitale / online hulpmiddelen (websites, online applicaties, e-mail, telefonie en nieuwsbrieven) zijn onmisbaar bij het werk van de partij, het
organiseren van acties, campagnes en de contact met onze achterban. Het webteam en de systeembeheerders van de SP ondersteunen de partij bij
de ontwikkeling, het onderhoud en het dagelijks gebruik van deze middelen.
Op www.sp.nl werd in 2021 maar liefst 5,1 miljoen keer een pagina bekeken, bij alle afdelingswebsites samen telden we 1,1 miljoen pageviews
en op de formulieren van doemee.sp.nl verzamelden we vele tienduizenden nieuwe contacten om te mailen en bellen.
Om ondanks de corona-maatregelen elkaar toch te blijven zien, verzorgden we regelmatig live video-streams vanuit onze eigen studio of andere
locaties in het land. Zo bleven actieve leden van de partij op de hoogte van activiteiten, politieke ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden
binnen de partij. Ook konden zij rechtstreeks vragen stellen aan ons bestuur en Kamerleden.
Het webteam werkte verder aan nieuwe verkiezingspagina's en de websites voor de afdelingen, het onderhoud van de koppelingen met het CRM
systeem en onze eigen SP Beltool. Daar naast boden we ondersteuning bij de inzet van diverse andere middelen om de partij in tijden van de lock
downs te laten doorwerken, organiseren, overleggen, en stemmen.
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Activiteiten
Hieronder volgen de verslagen over 2021 van onze Tweede Kamerfractie, onze Eerste Kamerfractie, ons Studiecentrum, ons Wetenschappelijk
Bureau en ons Internationale Secretariaat.

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 actief in het parlement, maar ook daar buiten,
we zetten acties op en werken samen met mensen en groepen in de samenleving die dezelfde doelen nastreven.
2021 was het jaar van de Tweede Kamerverkiezing. De campagne werd behoorlijk beïnvloed door de Coronacrisis, waardoor veel bijeenkomsten
en campagne-activiteiten niet door konden gaan zoals we gewend zijn. We gingen van 14 naar 9 zetels en namen afscheid van de jarenlange
ervaring, inzet en strijdbaarheid van Ronald van Raak, Sadet Karabulut, Henk van Gerven, Frank Futselaar en Cem Lacin.
2021 was ook een politiek turbulent jaar. Het kabinet viel over het door de SP, met Renske Leijten voorop, onthulde toeslagenschandaal. Felle
Kamerdebatten volgden over de slepende formatie en het verloren vertrouwen in de politiek. De SP ziet het altijd als taak mensen er weer bij te
betrekken en hoop en perspectief te bieden, ook (of juist) aan mensen die het vertrouwen verloren zijn en het liefste niets meer met de politiek te
maken willen hebben. Het feit dat bijna geheel 2021 de regering demissionair was heeft de SP-fractie er niet van weerhouden volop activiteiten te
verrichten, acties te voeren, onderzoeken te doen en voorstellen te lanceren.
Acties
Vanaf het begin van de coronacrisis kwamen we al in actie voor hogere salarissen in de zorg. De week voor Prinsjesdag voerde Lilian
Marijnissen met zorgverleners en vakbonden met succes actie bij de Hofvijver voor een eerlijke beloning.
Sandra Beckerman voerde mét huurders actie voor huurverlaging voor alle huurders. Renske Leijten voerde actie met de werknemers van de
kolencentrales, wat leidde tot steun in de Kamer voor haar voorstel voor een fonds voor werknemers. We deden mee aan de Klimaatmars en
lanceerden daar een actie om te stoppen met subsidie voor fossiele brandstoffen. Michiel van Nispen voerde actie met tolken en vertalers, voor
een redelijke vergoeding en tegen de marktwerking. Jasper van Dijk bracht Defensiewerknemers bij elkaar die jaren moesten werken met
gevaarlijke stoffen en nam hun verhalen mee naar de Tweede Kamer. Bart van Kent voerde actie bij Booking.com, dat coronasteun van de
overheid kreeg maar vervolgens bonussen uitkeerde. Booking.com is onder de druk gezwicht en betaalde het overheidsgeld terug.
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De SP organiseerde in 2021 een Vredesdag, lanceerde een petitie om kernwapens de wereld uit te helpen, een petitie voor
klimaatrechtvaardigheid en een actie voor betaalbare energie voor iedereen, met eigen voorstellen.
Parlementaire acties en successen
Na de val van het kabinet Rutte 3 werd er door een motie van Lilian Marijnissen besloten dat er een parlementaire enquête moet komen over de
toeslagenaffaire. De documentaire ‘Alleen tegen de Staat’ waarin gedupeerde moeders van het toeslagenschandaal vertellen over hoe hun leven is
verwoest, vertoonden we op initiatief van Lilian Marijnissen en Renske Leijten groot in de Tweede Kamer tijdens een bijzondere procedure.
Sadet Karabulut dwong een onderzoek af naar Nederlandse militaire steun aan gewapende groepen in Syrië. Jasper van Dijk kreeg een onderzoek
naar 20 jaar oorlog in Afghanistan voor elkaar. De Kamer steunde Peter Kwint’s voorstel voor een hoger loon voor docenten in het
basisonderwijs. Ook werd een voorstel van de SP aangenomen om de huren van mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen.
Lilian Marijnissen haalde een meerderheid voor het voorstel, samen met D66, om meer druk te zetten op farmaceuten om hun kennis en rechten
voor de productie van coronavaccins te delen. Samen met de ChristenUnie kreeg Lilian Marijnissen het voor elkaar dat er in Europees verband
wordt gekeken naar de regulering van arbeidsmigratie.
Diverse SP-voorstellen werden aangenomen en leiden tot successen: Het partnerverlof wordt uitgebreid, GGZ-patiënten krijgen recht op bijstand,
er komt een verbod op het doden van haantjes, duizenden ‘pardonners’ krijgen alsnog een paspoort, het AOW-gat voor zelfstandigen wordt
gerepareerd, er komen strengere regels op reptielenbeurzen en er worden meer voedselbossen ontwikkeld.
De Kamer steunde verder nog voorstellen van Sandra Beckerman in de aanpak van de ramp in Groningen. Mahir Alkaya streed tegen de bonus
van een topman van KLM. Na vele voorstellen van Michiel van Nispen komt er extra geld voor Veiligheid én Justitie. Ook komt er een verbod
op gokreclames. Renske Leijten werd gesteund in haar voorstel om zonnepanelen op zoveel mogelijk daken te plaatsen. Peter Kwint kreeg een
meerderheid voor zijn voorstel dat toelatingsverklaringen van scholen (waarin scholen ouders vragen zaken te onderschrijven voor hun kind naar
die school mag) worden verboden.
Na talloze voorstellen van de SP worden de zorgsalarissen eindelijk verhoogd. Bijzonder is dat dit voorstel betaald wordt door een hogere
belasting op winsten van bedrijven, ook een voorstel van de SP.
Wetten en nota’s
Jasper van Dijk schreef samen met het CDA een initiatiefnota voor een sociaal ontwikkelbedrijf. Mahir Alkaya presenteerde een rapport met
portretten en een initiatiefnota met voorstellen voor een eerlijke consumentenwaakhond. Michiel van Nispen schreef de initiatiefnota Huizen van
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het Recht, voor iedereen sociaal juridisch hulp in de buurt. Het debat over de popnota ‘Naar Vore’ van Peter Kwint leidde er toe dat de popsector
beter geholpen en ondersteund gaat worden.
Maarten Hijink kondigde een wet aan om Zorgbuurthuizen mogelijk te maken. Bart van Kent kwam met een initiatiefwet voor een hoger
pensioen. De initiatiefwet van Peter Kwint, samen met de SGP, tegen een bureaucratisch lerarenregister werd aangenomen.
Ronald van Raak behaalde in de Eerste Kamer een meerderheid voor zijn wetsvoorstel voor een bindend correctief referendum. De initiatiefwet
tegen seksuele uitbuiting, mede ingediend door Michiel van Nispen, haalde ook een meerderheid in de Eerste Kamer.
Onderzoeken en publicaties
Ook in 2021 werd door onze Kamerfractie veel gepubliceerd. Naast de hiervoor genoemde voorstellen, wetten en nota’s werden ook talloze
nieuwsbrieven, opinies en columns geschreven.
Daarnaast namen we plaats in parlementaire enquêtecommissies, het zwaarste onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer. Peter Kwint was
ook in 2021 lid van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Michiel van Nispen werd ondervoorzitter van de Tijdelijke
Commissie Fraudebeleid en Dienstverlening, die over zal gaan in de parlementaire enquête naar (onder andere) het toeslagenschandaal. Deze
parlementaire enquête komt er op initiatief van de SP.
Door Lilian Marijnissen werden vele podcasts, gesprekken en filmpjes opgenomen.
Jasper van Dijk presenteerde ‘Meldpunt Bijstand’, een onderzoek naar doorgeschoten fraudejacht in de bijstand. Bart van Kent deed onderzoek
naar de problemen bij het UWV en publiceerde ‘Meldpunt UWV’. Peter Kwint deed onderzoek onder jeugdhulpverleners en publiceerde over de
bevindingen. Michiel van Nispen presenteerde de resultaten van de enquête onder brandweermensen en deed onderzoek onder tolken en
vertalers. Zodat het geluid van de mensen die het werk doen, gehoord wordt in de debatten met de regering.
We publiceerden een manifest over onze zorg na corona, ons plan voor sociale vooruitgang, en voorstellen voor gehandicaptensport. Ook
presenteerde de SP na de troonrede van het demissionaire kabinet in 2021 eigen voorstellen voor een eerlijker Nederland. De SP publiceerde de
Atlas van de macht van de wapenindustrie.
Het jaar begon met het toeslagenschandaal en eindigde hier ook mee. De SP publiceerde ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ Een indrukwekkend
fotoboek van gezinnen die door de overheid zijn weggezet als een cijfer, maar zij vechten terug tegen het ongekende onrecht. De SP steunt hen
daarbij op alle mogelijke manieren.
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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
en penningmeester. Bij verhindering van Tiny Kox schoof Rik Janssen aan namens de SP bij het College van Senioren, het fractievoorzittersoverleg
in de Eerste Kamer (CvS).
Bastiaan van Apeldoorn was gedurende het jaar voorzitter van de commissie BDO en eerste ondervoorzitter van de commissie EuZa.
Arda Gerkens was van 9 juli 2019 tot 9 maart 2021 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Op 9 maart 2021 is zij verkozen als Eerste
Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. In die hoedanigheid was zij samen met de voorzitter en de andere ondervoorzitter lid van de Huishoudelijke
Commissie van de Kamer.
Tiny Kox was uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter lid van het partijbestuur.
Gedurende het jaar was Oscar van Raak de parttime fractiemedewerker die de fractie ondersteunde.
Vanwege de corona-pandemie konden gedurende het hele jaar weinig fysieke ontmoetingen en werkbezoeken afgelegd worden. Wel hebben de
leden van de fractie verschillende belangenvertegenwoordigers online ontmoet, ten einde zich te laten informeren over mogelijke effecten van
beleid en wetsvoorstellen die aan de Senaat voorgelegd zouden worden.
Hoogtepunten in het parlementaire jaar 2021
In januari behandelde de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum.
De Kamer ging akkoord met de eerste lezing van dit voorstel tot grondwetswijziging, waarmee het eerste initiatiefvoorstel van de SP dat jaar op
goedkeuring van beide kamers van de Staten-Generaal kon rekenen.
Ook vergaderde de Eerste Kamer over de omgevingswet. Na berichten dat het benodigde ICT-systeem achter de Omgevingswet nog niet klaar was,
vergaderde de Eerste Kamer over een koninklijk besluit van de minister van BiZa, die de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022
regelde. Rik Janssen maakte zich hard voor de positie van de Eerste Kamer, die door de haast van het kabinet onder druk stond.
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In februari sprak de Eerste Kamer over de invoering van de avondklok. Rik Janssen uitte kritiek op het kabinet omtrent de gekozen juridische
procedure om de avondklok ingevoerd te krijgen. Hij hekelde het feit dat de Minister van Justitie buiten de Staten-Generaal besluiten bleek te
nemen, en dat de avondklok ingevoerd werd op basis van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, in plaats van de Tijdelijke
wet maatregelen Covid-19. ‘Juist in tijden van crisis is meer democratie nodig, en niet minder.’, aldus Janssen.
Maart stond in politiek Den Haag in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. In de Eerste Kamer sprak men onder andere over huurwetten,
waar Tiny Kox in het verlengde van eerdere behaalde successen het woord voerde. Ook nam de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Segers, Van
Nispen en Kuik aan, over strafbaarstelling misbruik prostituées die slachtoffer geworden waren van mensenhandel. Dit was het tweede SPinitiatiefvoorstel in 2021 dat aangenomen is. Tot slot werd in maart Arda Gerkens verkozen als Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, na
eerder gediend te hebben als Tweede Ondervoorzitter.
In april werd de agenda van de Eerste Kamer gedomineerd door twee debatten. Allereerst sprak de Eerste Kamer over de wet Geweldsaanwending
Opsporingsambtenaar, die dankzij excessief politiegeweld tijdens protesten in de dagen daarvoor extra relevantie genoot. Rik Janssen voerde het
woord namens de SP.
Mei zou in het teken gaan staan van Covid-wetgeving. Motie Janssen (SP), behandelend de blijvende zeggenschap van de Staten-Generaal, stond
centraal in dit debat. De Eerste Kamer werd buiten spel gezet als het ging om covid-wetgeving, zo betoogde Rik Janssen. ‘De Eerste Kamer lijkt
in de gedachten van het kabinet te zijn verworden tot een parlementaire stempelmachine’. Blijvende zeggenschap van de Staten-Generaal werd in
dit debat een van de hoofdthema’s. Eveneens hield de Eerste Kamer een beleidsdebat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale
overheden.
Een aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die voortvloeide uit het raadgevend referendum over de WIV in 2017 vulde
in juni de agenda. Arda Gerkens voerde namens de SP het woord. Ze noemde het wetsvoorstel 'een zeer summiere verbetering, die lang op zich
heeft laten wachten'. Volgens Gerkens blijft deze sleepwet op gespannen voet staan met privacy, een recht dat met de dag minder evident blijkt te
zijn: 'de wijzigingen die nu voorliggen en voortkomen uit de wens van de bevolking, moeten ook in de komende wijziging overeind blijven', besloot
Gerkens.
In juni begon ook de Conferentie voor de Toekomst van Europa. Vanuit de Eerste Kamer maakte onze senator Bastiaan van Apeldoorn deel uit
van de Nederlandse delegatie. Dit is een conferentie van nationale parlementen, het Europese parlement en de burgerbevolking die zich buigt over
de toekomst van de EU. In 2021 kwam deze conferentie vanwege de corona maatregelen vooral hybride bijeen. De conferentie loopt door in 2022,
waar het af zal sluiten met een eindrapportage over de toekomst van de Europese Unie.
Juli was de laatste vergadermaand van het parlementaire jaar 2020/21. Bastiaan van Apeldoorn voerde het woord in het debat over de oprichting
van Invest International, een fonds voor de uitvoering van activiteiten op het terrein van exportfinaciering en buitenlandse investeringen.
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Daarnaast voerde Tiny Kox het woord over een reeks gemeentelijke herindelingen, waar het democratische besluitvormingsproces te wensen
overliet. Niet onbelangrijk in deze maand is het vertrek van de Eerste Kamer van het Binnenhof. Op 13 juli 2021 zetelde de Eerste Kamer voor het
laatst in een lange periode op het Binnenhof, waar het – gedwongen door coronamaatregelen – al uitweek naar de Ridderzaal voor haar plenaire
vergaderingen. Op ceremoniële wijze gingen op 13 juli de lichten uit in de Ridderzaal. Na het reces zou de Eerste Kamer verhuizen naar de tijdelijke
huisvesting aan het Lange Voorhout.
In de maand augustus was de Eerste Kamer op zomerreces en vonden er geen plenaire vergaderingen plaats.
September stond, naast de opening van het nieuwe parlementaire jaar, in het teken van een tweetal debatten. Arda Gerkens voerde het woord in het
debat over initiatiefvoorstel Sneller-Snels over de Wet Open Overheid en Rik Janssen voerde het woord in het debat over of een evenwichtiger
verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen.
In Oktober hield de Eerste Kamer een enkel plenair debat. Rik Janssen voerde namens de SP het woord over de Wet Betaald Ouderschapsverlof.
Dit wetsvoorstel bood niet iedereen dezelfde kansen. ''Mensen worden voor de keuze gesteld om verlof op te nemen of te zorgen voor voldoende
inkomsten, mensen worden uitgesloten'', zo betoogde Janssen.
Tiny Kox maakte in oktober bekend dat hij zich zou kandideren voor het voorzitterschap van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
(PACE). Op basis van het rotatie-akkoord tussen de vijf politieke groeperingen in de assemblee was het de beurt aan de linkse fractie om een
kandidaat te nomineren. De kandidaatstelling van Kox kon op veel steun rekenen.
In november debatteerde de Eerste Kamer over een initiatiefvoorstel van de SP. Het initiatiefvoorstel Bisschop en Kwint over de Afschaffing van
het lerarenregister en het registervoorportaal stond op 9 november 2021 op de agenda van de Senaat. ''Het lerarenregister is simpelweg mislukt'',
zo betoogde Bastiaan van Apeldoorn tijdens het debat. De onevenredige hoeveelheid nadruk die kwam te liggen op het lerarenregister maakte
kritiek van alle hoeken van de onderwijswereld evidenter en terechter dan ooit. Het initiatiefvoorstel kon rekenen op een meerderheid in de Senaat,
waarmee het derde initiatiefvoorstel van de SP aangenomen werd.
December stond in het teken van het definitieve vertrek uit het Binnenhof. In december vergaderde de Eerste Kamer voor het laatst in de Ridderzaal.
Vanaf januari 2022 werd de vergaderzaal in de Tijdelijke Huisvesting in gebruik genomen. In december voerde de Eerste Kamer ook haar jaarlijkse
debat over het belastingplan van het komende jaar. Bastiaan van Apeldoorn voerde namens de SP het woord. Er is volgens Van Apeldoorn nog
veel werk te verzetten tegen belastingontwijking. ''Belastingen moeten eerlijk zijn, ze zijn een belangrijk instrument om tot een gelijke verdeling
te komen.'' Het huidige stelsel schiet daarin tekort.
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Tot slot maakte Arda Gerkens deel uit van de IPU sessie in Madrid, waar een mede door haar geschreven resolutie over het tegengaan van online
seksueel misbruik met een brede meerderheid werd aangenomen.

Vereniging
Studiecentrum
Voor u ligt het activiteitenverslag van het Scholingsteam (‘s-team’) voor het jaar 2021. We delen het in aan de hand van de werkzaamheden van
het scholingsteam zoals omschreven in de ‘leerlijn’. Vanaf de eerste kennismaking met de SP begint het leren. De opleiding binnen de SP bestaat
uit vier fasen die elkaar op een steeds diepgaander niveau opvolgen: ‘Kennismaking’ voor nieuwe sympathisanten en leden, ‘Basisvorming’ voor
alle (beginnende) leden, ‘Kadervorming’ voor actieve leden en ‘Aanvoerders’ voor ons topkader. Voor elke laag zijn er verschillende scholingen
die er voor zorgen dat onze leden steeds beter geschoold worden:
1.

2.

3.

4.

Kennismaking
• Nieuwe leden
• Jong in de SP
Basisvorming
• Politieke basisvorming
• Heel de Mens
• Intensieve coaching van afdelingen
Kadervorming
• Actieleiders
• Volksvertegenwoordigers
• Tomatenkweekschool
• Afdelingscoaches
• Bestuursleden
• Hulpdienst
• Personeel
Aanvoerders
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5.

Overig
• Scholingsmateriaal
• Overige scholingen
De verschillende activiteiten moeten echter niet gezien worden als losse onderdelen maar borduren voort op een historie van scholing in de SP en
constante evaluatie van wat wel en niet werkt in de praktijk. In 2021 heeft een groot deel van de scholingen digitaal plaatsgevonden in verband
met de coronamaatregelen.
Wat is de taak van het scholingsteam?
De SP kent een grote overlap tussen scholing, afdelingswerk, activisme en campagnes. Dat heeft altijd
gezorgd voor constante aandacht voor het afbakenen van het s-team werk.

Activisme
Ideologie

Als we de socialistische beweging willen laten groeien moeten we verder komen dan de status quo
behouden, en dus scholen op de manier die zo effectief mogelijk is in het organisatorisch en inhoudelijk
Schillenmodel
sterker worden van onze partij: langs de lijnen van ideologie en activisme dus. We zetten daarbij in op
het inspireren en verder betrekken van
sleutelfiguren binnen de afdeling of
kadergroep zodat we maximaal gebruik
Het scholen van onze 32.000 leden van sympathisant tot ervaren kaderlid, door mensen
maken van alle kennis en kunde in de SP. Zo
in staat te stellen via de pijlers ideologie en activisme steeds een ‘schil naar binnen te
zijn de intensieve coaching maar ook
komen’ en tegelijkertijd onze mensen zo op te leiden dat zij hetzelfde kunnen doen in de
bijvoorbeeld
de
coaches
en
de
schillen daarbuiten.
tomatenkweekschool ontstaan. We kunnen
ons scholingswerk zien als:
Dit werkt twee kanten op, zoals de figuur laat
zien. Het betekent in de praktijk dat de volgende drie onderwerpen onze constante aandacht hebben:
1. Om (groepen) mensen steeds dichter bij ons te halen, moeten we meesters zijn in het mobiliseren en organiseren van mensen. Hier moeten
we afdelingen en kadergroepen in blijven opleiden en daarnaast onszelf blijven scholen in werkmethoden en vaardigheden.
2. De mensen in verschillende schillen vragen een verschillende benadering. In de ‘leerlijn’ staat omschreven wat we aanbieden voor welke
schil. We willen dat alle afdelingen aan scholing doen.
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3. Het werkt goed om afdelingen te scholen aan de hand van de praktijk. De trainingskit ‘wonen’ die scholing over de wooncampagne verzorgt
is daar een mooi voorbeeld van. We zetten in op scholingen die aansluiten bij langlopende campagnes. Om dit goed te doen moeten we
nauw betrokken zijn bij campagnes en onderdeel zijn van campagneteams.

1

Kennismaking

Scholing van nét nieuwe leden en nieuwe jong-in-de-SP leden laten we vallen onder de noemer Kennismaking.
Nieuwe leden
De verantwoordelijkheid voor het betrekken en scholen van nieuwe leden ligt in eerste instantie bij de afdelingen. Omdat dit niet altijd (snel)
gebeurt, willen we dit ook centraal organiseren.
Het scholingsteam verzorgt de inhoud van het de digitale kennismakingsavond voor nieuwe leden die na de Tweede Kamerverkiezingen gestart is.
In 2021 zijn 5 kennismakingsavonden georganiseerd met in totaal 455 deelnemers.
In 2021 is ook een start gemaakt met het ontwikkelen van een kennismakingstraject per mail, waarbij we nieuwe leden tijdens de eerste periode
van hun lidmaatschap structureel mails met informatie over de partij, motiverende voorbeelden van ‘oude’ nieuwe leden en hoe zij zelf een rol
kunnen spelen in hun eigen afdeling.
Jong in de SP
Met de herstart van onze jongerenbeweging is er ook een nieuwe behoefte aan structurele scholing voor (nieuwe) jonge SP-leden. Waar eerder de
jongerenbeweging zelf verantwoordelijk was voor de scholing, wordt dit nu een taak van ons team, waarmee we de vorming en binding van jonge
leden invoegen in onze Leerlijn.
Naast de scholingen die de jongeren sowieso in hun afdeling wordt aangeboden als SP-leden, is in de zomer van 2021 een speciale cursus Politieke
Basisvorming georganiseerd van twee bijeenkomsten met beiden 40 deelnemers. Daarnaast is tijdens het de jongeren zomerschool in juli een
cursusdag gegeven over campagne voeren en teambuilding met ongeveer 20 deelnemers en tijdens een jongerenweekend een cursusdag over
activisme met 28 deelnemers.
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2

Basisvorming

Politieke basisvorming
Het afgelopen jaar hebben we het aanbod scholingen “Politieke basisvorming” en “Heel de mens” weten te verhogen. Er is duidelijk een stijgende
lijn te zien. Politieke Basisvorming is een kennismakingscursus van vier avonden waarbij nieuwe leden of leden die net actief zijn, kennis maken
met de SP, door middel van het behandelen van de geschiedenis van de partij, onze ideologie, onze organisatie en activisme. Er zijn in 2021 144
cursusavonden Politieke Basisvorming gegeven. Vanwege coronamaatregelen is een flink gedeelte van deze basiscursussen digitaal gegeven via
beeldbellen.
Heel de Mens
Heel de Mens is onze verdiepende scholing in de afdelingen voor leden die al langer actief zijn. Er zijn in 2021 32 cursusavonden Heel de Mens.
Vanwege coronamaatregelen is een flink gedeelte van deze basiscursussen digitaal gegeven via beeldbellen. Verder hebben we ingezet op het
scholen van het personeel, zodat iedereen in dienst kennis heeft kunnen nemen van ons beginselprogramma Heel de Mens. Er hebben vijf
cursusdagen voor personeel plaatsgevonden met 93 deelnemers.
Een flink gedeelte van de basisvormingscursussen wordt gegeven door vrijwillige lokale scholers. Zij worden door het scholingsteam opgeleid via
de ‘tomatenkweekschool’ (zie hoofdstuk 3).
Intensieve coaching van afdelingen
Onder ‘intensieve coaching van afdelingen’ verstaan we dat een s-teamer een afdeling voor een periode van een half jaar begeleid met
trainingen/scholingen, strategisch advies en waar mogelijk meedoet in de praktijk. Elke s-teamer begeleidt 5-8 afdelingen en heeft wekelijks contact
met hen. We geven regelmatig scholing in deze afdelingen met de ‘trainingskits’ (over de fasen van een actietraject, wereldbeschouwing, media,
etc.) en brengen met afdelingen een actietraject in de praktijk. Op die manier willen we afdelingen een niveau hoger brengen op het gebied van
ideologie en activisme.
De intensieve coaching hebben we de afgelopen jaren uitgebreid en is voor afdelingen succesvol gebleken. Het scholingsteam begeleid ongeveer
40 afdelingen tegelijk op deze manier. In 2021 waren er naar schatting 350 trainingsavonden met naar schatting 1750 bezoekers in totaal.
Vanwege de coronapandemie is een groot deel van de avonden digitaal georganiseerd.
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3

Kadervorming

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 ieders bestaan uit een introductiecursus en een terugkerende
cursus.
Actieleiders
Overal in het land geven SP’ers leiding aan actietrajecten. Zij organiseren de bevolking en knokken samen met hen voor verandering. Dat doen zij
met behulp van de inmiddels bekende ‘Schelp’-methode. Elk SP-lid kan via speciaal daarvoor ontwikkelde trainingen opleiding krijgen in het
opzetten van actietrajecten bij de intensieve coaching (hoofdstuk 2). De SP’ers die er in slagen mensen van buiten de SP bij onze partij te betrekken,
een ‘startbijeenkomst’ te organiseren en acties met die mensen uit te voeren, kunnen worden uitgenodigd voor de landelijke opleiding voor
gevorderde activisten.
In 2021 startten we met een nieuwe vorm voor de opleiding voor actieleiders. Een groot deel van deelnemers aan deze cursus hebben zichzelf de
afgelopen jaren ontwikkeld en zijn toe aan verdere verdieping. In onze opleiding voor actieleiders komt leiderschap en coaching meer centraal te
staan, omdat dit de belangrijkste vaardigheden zijn voor SP’ers die leiding moeten geven aan actietrajecten. We voerden ook een introductiecursus
voor de ‘nieuwe’ actieleiders in. Daardoor wordt de stap tussen lokale training in de afdeling en deelname aan de actieleidersgroep kleiner. De
bestaande actieleiders vervullen een belangrijke rol bij de introductiecursus (scholingsmaatje); dat is immers een goede gelegenheid om
vaardigheden in praktijk te brengen. Er zijn in 2021 drie opleidingsdagen geweest voor actieleiders met 31 deelnemers, en één scholingsweekend
van drie dagen met 20 deelnemers.
Volksvertegenwoordigers
Het zijn van volksvertegenwoordiger is een belangrijke extra taak die SP’ers op zich nemen. We moeten deze mensen goed opleiden omdat onze
partij een unieke werkwijze heeft en allerhande opleidingen die o.a. door gemeenten worden gegeven aan volksvertegenwoordigers in het beste
geval niet volstaan en in het slechtste geval averechts werken. SP-volksvertegenwoordigers moeten veel onder de mensen zijn en bereid zijn
parlementair de strijd aan te gaan met andere partijen. Dat vergt moed, die we kunnen vergoten door goed onderling contact en gedegen opleiding.
In 2021 staken we veel energie in de aanloop naar de raadsverkiezingen. We hebben een scholingsplan voor afdelingen opgesteld waarin een
startdag in september (65 deelnemers), kaderscholingsweekenden (zie kopje ‘bestuursleden’), lokale begeleiding en een lijsttrekkersdag (in januari
2022) zijn voorzien. Daarnaast organiseerden we de jaarlijkse volksvertegenwoordigersdag voor alle zittende raadsleden, provinciale kamer leden
en Eerste en Tweede Kamerleden. Deze volksvertegenwoordigersdag op 5 juni vond digitaal plaats en had 84 deelnemers.
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De grootste inspanning vergde echter het opleiden van onze kandidaat-raadsleden. In totaal hebben we 9 cursusreeksen van ieder 5 dagen
georganiseerd. Van deze cursusreeksen vonden er 8 plaats in 2021 met in totaal 122 deelnemers.
Tot slot zijn er in 2021 aparte bijeenkomsten voor Statenleden geweest. Er was een digitale Statendag met interviews met gastsprekers op 29 mei
met 28 deelnemers, en een Statenweekend op 13 en 14 november met 21 deelnemers. Het programma van het weekend was door de deelnemers
zelf verzorgd.
Tomatenkweekschool
De Tomatenkweekschool bestaat uit de opleiding voor 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.
In 2021 zijn er weer 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.
We hebben op dit moment 30 lokale scholers die actief zijn in drie regio’s; 7 lokale scholers in regio Noord, 8 in regio West en 15 in regio ZuidOost. Zij vallen onder de directe supervisie van het scholingsteam.
In 2021 is er 1 bijeenkomst geweest van de Tomatenkweekschool met 10 deelnemers.
Afdelingscoaches
Iedere afdeling heeft een eigen coach. Deze afdelingscoaches zijn partijgenoten die als activist, (afdelings-)bestuurder of volksvertegenwoordiger
veel kennis en kunde hebben om partijgenoten te helpen in raad en daad. Zij kunnen het scholingsteam, regiovertegenwoordigers 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. In 2021 is de coachingspool weer opnieuw
doorgenomen en zijn de meeste afdelingen voorzien van een coach.
Het scholingsteam verzorgt de inhoud van de bijeenkomsten voor afdelingscoaches en één keer per jaar een weekend (samen met de
tomatenkweekschool). Ivm de coronamaatregelen is het weekend van voorjaar 2021 omgezet naar een cursusdag met afsluitende barbecue. Er zijn
in 2021 2 bijeenkomsten geweest met 40 deelnemers.
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Bestuursleden
We leiden zowel nieuwe bestuursleden als zittende bestuursleden op. In 2021 is besloten de cursus voor nieuwe voorzitters en
organisatiesecretarissen uit te breiden naar een cursus voor alle nieuwe bestuursleden; maar heeft nog niet in deze vorm plaatsgevonden. In 2021
hebben we 3 scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe afdelingsvoorzitters en organisatiesecretarissen met 45 deelnemers. We hebben
aandacht besteed aan onze partijorganisatie en werkwijze en onze hoofdtaken.
Voor zittende bestuursleden (voorzitters, organisatiesecretarissen, fractievoorzitters en wethouders) organiseren we tweedaagse
‘kaderscholingsweekenden’. Deze hebben in 2021 weer plaatsgevonden. Drie van de vier weekenden hebben fysiek doorgang kunnen vinden, deze
vonden alle drie plaats in 2021. Het laatste weekend in januari 2022 moest digitaal plaatsvinden. In totaal kenden de weekenden 97 deelnemers.
Hulpdienst
De scholingsbijeenkomst voor Hulpdienstmedewerkers was in 2020 als gevolg van de coronapandemie doorgeschoven naar januari 2021. De
scholingsdag heeft digitaal via een stream en beeldbellen plaatsgevonden en had 39 deelnemers.

4

Aanvoerders

De SP kent een landelijke opleiding voor talentvolle partijgenoten die de volledige leerlijn doorlopen hebben en belangrijke functies in de partij
hebben of zullen hebben. De Topkaderopleiding is het vervolg van de vroegere ‘Groep van 30’. De opleiding kent maandelijkse verdiepende
bijeenkomsten met veel gastsprekers en bezoeken aan verschillende locaties. De topkaderopleiding is in 2021 gestart op 20 november, en had in
dit jaar twee bijeenkomsten, beide keren met 19 deelnemers. De opleiding wordt in 2022 verder voortgezet.

5

Overig

Scholingsmateriaal
In 2021 is het verdiepende scholingsboekje ‘onze partij’ gedrukt. Ook is dit jaar het boekje ‘onze kapitalismekritiek’ uitgewerkt, dat in 2022 gedrukt
en verspreid zal worden bij kaderscholingen.
Overige scholingen
Vanwege de coronapandemie hebben we meer verdiepende digitale scholingen georganiseerd om ook op afstand partijgenoten te inspireren. In
2021 organiseerden we de volgende overige scholingen:
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 Extra digitale kadervormingsscholing ‘klimaatrechtvaardigheid’, drie avonden via een stream met verschillende externe sprekers. De
avonden vonden plaats op 13, 16 en 19 april en hadden in totaal 61 deelnemers.
 Een extra digitale kadervormingsscholing ‘Tactiek en Strategie’, verzorgd door het Wetenschappelijk Bureau van de SP, met 30 deelnemers
 Op 23 april was er een verdiepende scholing voor personeel met 16 deelnemers
 Cursussen voor het ledensysteem, hier zijn 82 mensen voor opgeleid.

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 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, voltijd
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Voor specifieke onderwerpen en publicaties werden in 2021 medewerkers van zowel binnen als buiten de partij gevraagd een bijdrage te leveren.
Het onderzoek 2021
We hebben in 2019 voor vijf jaar toegang verkregen tot alle cbs-data (Micro-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 2021 gaan we ons met deze data richten op inkomen en ongelijkheid.
Winsten in publieke sector
In 2021 zijn we gestart met onderzoek naar de winsten in de publieke sector. We zien in de (nog) traditionele publieke sectoren als onderwijs,
veiligheid en zorg, steeds meer activiteiten van private ondernemingen met een winstoogmerk. Met behulp van de microdata van het cbs brengen
we de omvang in kaart van de winsten en de winstuitkeringen. Met name de omvang van dat laatste is extra interessant, omdat deze gelden per
definitie aan de publieke dienst worden onttrokken en verdwijnen in de zakken van de eigenaren. Tevens hebben we onderzoek gedaan naar de
toe-of afname van het aantal BV’s in deze sectoren. Het onderzoek wordt in de loop van 2022 afgerond.
Strategie.
We doen onderzoek naar strategieën om tot fundamentele veranderingen te komen in binnen- en buitenland. We hebben nu redelijk in beeld wat
er aan onderzoek is en wordt gedaan.
Het blad van het WB: De SPanning 2021
We hebben in 2021 vier themanummers van ons blad de Spanning uitgegeven. De thema’s waren in chronologische volgorde:
-Eerlijke economie (crisis neoliberalisme)
-Organiseren (over de vakbeweging)
-Wie is de baas? (Zeggenschap)
-Zorgen om jeugdzorg
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:
A-Inventariseren en onderzoeken wat er wereldwijd aan wetenschappelijk onderzoek is op het gebied van effectieve strategieën die fundamentele
verandering opleveren.
B-De discussie over strategie binnen links op gang brengen. Strategie zal worden betrokken bij de interne discussie over ons beginselprogramma
in 2021 en 2022. Daarnaast hebben we een aantal artikelen over strategie geschreven, en scholingen verzorgd.
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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. In verband met
Corona, planning van de partij en urgente activiteiten van het betrokken kamerlid wordt dit plan in 2022 opgepakt.
Campagnes2021
We leveren een bijdrage aan verschillende SP-campagnes, met de nadruk op onderzoek, de strategie en planvorming. In 2021 was dit het geval
rond de ongelijkheid, de verschraling van buurten en de wooncrisis en vrede en veiligheid.
Scholing 2021
We hebben in 2021 een 5-tal scholingen verzorgd over strategieën om tot verandering te komen.
Andere activiteiten 2021
We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de Atlas van de wapenindustrie, een uitgave van de SP in november 2021. Tevens hebben we
meegewerkt aan de Vredesdag van de SP in deze maand.
Daarnaast hebben we voor verschillende bijeenkomsten, speeches en opiniestukken cijfers uitgezocht en gecheckt.

Internationaal Secretariaat
Het SP Internationaal Secretariaat is het aanspreekpunt van de partij aangaande internationale activiteiten en relaties. Het Internationaal
Secretariaat heeft als doel het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormings- en
scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader.
Het secretariaat kent in 2021 zijn eerste operationele jaar.
Onze missie
Als socialisten verzetten we ons tegen een maatschappij die wereldwijd gedomineerd wordt door een mentaliteit van 'ieder voor zich', waarin het
recht van de sterkste het wint van het principe van gelijke kansen voor iedereen. Nederland is geen eiland. De klemmende overheersing van de
factor 'kapitaal' manifesteert zich wereldwijd. Het is onze taak om het gesprek en de samenwerking aan te gaan met iedereen die wil en durft te
denken over een betere wereld. Met iedereen bedoelen wij uitdrukkelijk ook hen die zich elders op de wereld bevinden.
Het internationaal secretariaat heeft de taak om internationale relaties aan te gaan en te onderhouden. Dit om van anderen te leren en met anderen
samen te werken. Deze samenwerking en kennisuitwisseling is zowel organisatorisch als politiek. Het internationaal secretariaat onderhoudt
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relevante contacten met zusterpartijen, doet voorstellen voor samenwerking en voert deze uit samen met daarvoor relevante mensen binnen onze
partij.
Medewerkers
In 2021 zijn de volgende mensen aan het secretariaat verbonden.
Het Internationaal Secretariaat valt onder de dagelijkse verantwoordelijkheid van Internationaal Secretaris Arnout Hoekstra.
Robert Brand is werkzaam als Medewerker/beleidsadviseur op basis van 0,85FTE. Hij wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Personeel SP.
Organisatorische doelstellingen
Organisatie inrichten
Het eerste jaar van het internationaal secretariaat stond organisatorisch in het teken van opbouwen, zowel intern als extern. Intern is een
overlegstructuur opgezet met relevante fracties en afdelingen binnen de partij. Ook zijn de eerste leden binnen onze partij met specifieke kennis
van een bepaald land of gebied gescout om zo meer kennis te vergaren van die landen, de actualiteit en de belangrijke politieke partijen aldaar
om mee samen te werken.
Netwerk structureren
De SP heeft in de loop der jaren een uitgebreid netwerk van contacten opgebouwd. Een vitaal internationaal netwerk vraagt om het structureel
onderhouden van contacten. Dit netwerk is het afgelopen jaar gecentraliseerd en gestructureerd. Dit netwerk wordt gebruikt voor het opdoen en
uitwisselen van kennis voor ons dagelijkse politieke handelen.
Internationale samenwerkingsverbanden en bilaterale relaties
Het versterken van internationale contacten draagt ertoe bij dat onze partij inzicht krijgt in successen en tegenslagen die andere partijen
ondervinden in hun streven naar een samenleving gebaseerd op de principes van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat
geldt zeker voor contacten binnen Europa. Daar kan de SP zijn voordeel mee doen. Andersom kunnen andere socialistische partijen een beroep
doen op de kennis en ervaringen van de SP. Afgelopen december bezocht een delegatie van de SP de Europese Fratie van The Left in Brussel.
Dit bezoek stond in het teken van relatiebeheer en kennisuitwisseling op Europese onderwerpen.
Op verzoek van het partijbestuur is de meerwaarde onderzocht van samenwerking met Progressive International. In mei is SP-senator Tiny Kox
toegetreden tot de raad van adviseurs. Dit heeft onder meer geresulteerd in deelname van de SP-fractie aan het internationale initiatief Make
Amazon Pay, waarbij druk wordt gezet op Amazon om te stoppen met belastingontwijking en hun werknemers beter te betalen. Via het netwerk
van Progressive International hebben wij contact kunnen leggen met de mensen rond de campagne The Fight for $15. Dit heeft geresulteerd in
hun aanwezigheid tijdens onze scholingsbijeenkomst over lonen.
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Organisatorische ideeën uitwisselen
Als SP onderhouden wij op incidentele basis contacten met zusterpartijen dichterbij huis, zoals Die Linke uit Duitsland en de Belgische PTBPVDA, maar ook de Scandinavische zusterpartijen. Door nauwere banden aan te gaan met deze partijen zien we kansen om van elkaar te leren en
gebruik te maken van elkaars organisatorische sterkte punten om zo onze eigen politieke handelen te verbeteren. In oktober bracht een delegatie
van PVDA-PTB een bezoek aan de SP om meer te leren over onze huisvesting. In december volgde een bezoek aan hun hoofdkantoor in Brussel
om bij te praten over actuele politieke ontwikkelingen. In december waren wij tevens te gast op hun congres.
Wij hebben deelgenomen aan de meerdaagse online conferentie Socialism 202110, georganiseerd door linkse partijen in Zuidoost Azië. Hieruit is
een vervolgbijeenkomst voortgekomen met Parti Sosialis Malaysia (PSM), waaruit mogelijk verdere concrete samenwerking voortkomt in 2022.
In februari gaven wij aan een grote groep activisten van de linkse Iraakse partij ICP een online-presentatie van onze campagnemethoden tijdens
de pandemie. Later dat jaar hebben wij hen vanuit ons scholingsteam een training gegeven over het gebruik van social media.
Scholing
In 2021 heeft het Internationaal Secretariaat gefaciliteerd in het opzetten van een scholing rondom het teken kernwapens in Europa. In
Amsterdam ontvingen wij een Duitse delegatie om hen te scholen op ons fietsbeleid en kennis uit te wisselen over de fietsende maaltijdbezorgers
en hun arbeidsrechtelijke positie.
Communicatie
Het internationaal secretariaat communiceert haar werkzaamheden en activiteiten via een Engelstalig onderdeel op de SP-website, te bereiken via
international.sp.nl. Deze site wordt ingericht als internationale landingspagina voor buitenlandse bezoekers, met Engels als voortaal. De website
international.sp.nl is afgelopen jaar verbeterd. De vertalingen zijn elders belegd en het toevoegen van content uitgebreid en gestructureerd.
Politieke doelstellingen
Campagnes
De SP-campagnes rond inkomen, zorg en wonen zijn in 2021 gecontinueerd. Het internationaal secretariaat ondersteunt door middel van het
aangaan van internationale contacten voor samenwerking en kennisuitwisseling. Zo heeft het secretariaat geholpen met het verzorgen van
sprekers van de Amerikaanse Fight for $15 campagne voor scholingen rondom lonen in inkomen. De Europese campagne No Profit On
Pandemic droeg bij aan het vergroten van de bewustwording rondom de dubieuze rol van farmeceuten tijdens de coronacrisis. De initiatieven die
hieruit voort kwamen hebben in dat jaar voor een kwart miljoen handtekeningen gezorgd, waarvan bijna 17 duizend uit Nederland.
In november verzorgde het Internationaal Secretariaat een werkbezoek aan Glasgow voor SP-jongeren tijdens de internationale
klimaatconferentie COP26. Via deelname aan de People’s Summit for Climate Justice en eigen georganiseerde scholingen zijn jongeren
geschoold in de politiek-systemische aspecten van klimaatverandering.
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Europese Unie
In december vond een werkbezoek aan Brussel plaats. Daarbij werd een bezoek gebracht aan de Europese Fractie van The Left. Naast
kennisuitwisseling op politieke onderwerpen, is afgesproken komende jaren de krachten te bundelen als het gaat over scholingen en
werkbezoeken. Ook is tijdens het werkbezoek een bezoek gebracht aan de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.
Dit bezoek stond in het teken van kennismaking. Tot slot is met een bezoek aan de Corporate Europe Observatory kennis uitgewisseld over de
lobbypraktijken van het grote bedrijfsleven bij het Europees Parlement en Europese Commissie.
Oorlog, vrede en mensenrechten
Het internationaal secretariaat ondersteunt bij internationale kennisuitwisseling en thema-bijeenkomsten over de thema’s oorlog, vrede en
mensenrechten. Dit stond in 2021 in het teken van kernwapens en de dreigende nucleaire herbewapening in Europa. Het internationaal
secretariaat heeft actief bijgedragen aan de inspanningen van de Kamerfractie tegen nucleaire herbewapening. Dit is gedaan door het organiseren
van bijeenkomsten, scholingen en het medeorganiseren van de Internationale Manifestatie bij Vliegbasis Volkel in september. Wij hadden
daarvoor uitwisseling met de internationale vredesbeweging en andere Europese linkse partijen. Ook was de SP aanwezig bij de daaropvolgende
manifestatie bij de vliegbasis met kernwapentaak Kleine-Brogel (BE). In juni waren wij met een afvaardiging aanwezig bij een manifestatie in
Brussel waar die week de NAVO bijeen kwam om te spreken over het vernieuwen van de kernwapens op Nederlandse bodem.
Internationaal activisme en solidariteit
Grote delen van de wereld hebben te lijden onder uitbuiting en repressie. De mogelijkheden van de SP om daar vanuit Nederland direct
verandering in te brengen zijn beperkt. Via kennisuitwisseling, internationaal activisme en solidariteitsacties is het desalniettemin mogelijk om
een (bescheiden) bijdrage te leveren aan een betere wereld. Het internationaal secretariaat faciliteert bij het opzetten, aanhaken en verbinden van
internationale solidariteit. Dit kwam in 2021 tot uiting in onder andere een solidariteitsdemonstratie voor de Koerdische HDP voor de Turkse
Ambassade.
Overig
In september bezocht een delegatie van de SP ManiFiesta12, het jaarlijkse politieke festival van PVDA-PTB in Oostende (BE). Dit bezoek stond
in het teken van het onderhouden van contacten, kennisuitwisseling, het verschaffen van informatie over onze partij aan bezoekers en het
uitbouwen van ons netwerk. Ook werden bezoekers tijdens het festival tijdens een gezamenlijke ‘animatie’ opgeroepen om deel te nemen aan de
internationale Manifestaties tegen kernwapens in Volkel en het Belgische Kleine-Brogel.
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Kaders van de jaarrekening 2021
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 2021 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 2021 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
Zowel de Tweede Kamerfractie als de vereniging hebben beschikking over aanzienlijke reserves. Een deel van de reserves van de vereniging zit
vast in gebouwen. De komende jaren zal een deel van de reserves moeten worden aangewend om te kunnen (blijven) investeren in het uitbouwen
van het werk van de fractie en de vereniging. Dit moet op middellange termijn leiden tot een verhoging van de structurele inkomsten doormiddel
van de solidariteitsregeling, subsidies, donaties en contributies.
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Financieel verslag per 31-12-2021 (na resultaatbestemming)

BALANS

31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Ontwikkeling ICT

(1)

Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris

(2)

233.680

4.826.546
99.836

153.398

4.954.260
142.986
4.926.382

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vlottende activa

(3)
(4)

69.428
286.370

5.097.247
50.502
246.592

355.798
Liquide middelen
Kas
Bank
Spaargelden

297.094

(5)
842
1.280.550
5.418.939

746
1.370.559
5.985.460
6.700.332
12.216.192

TOTAAL ACTIVA

7.356.765
12.904.503

31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves

(6)

10.781.760

11.708.145

Voorzieningen
Voorzieningen

(7)

422.553

372.594

Vreemd vermogen kort
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

(8)
(9)

TOTAAL PASSIVA

282.373
729.505

207.819
615.944
1.011.878

823.763

12.216.192

12.904.503
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RESULTATENREKENING
€
BATEN
Solidariteitsregeling volksvertegenwoordigers
Inkomsten uit dienstverlening fracties
Subsidies
Contributies en donaties
Overige baten/huuropbrengsten Stg Beheer SP
Totaal baten
LASTEN
Vereniging
Afdelingen incl. dienstverlening fracties
Eerste Kamerfractie
Tweede Kamerfractie
Scholing en informatie aan leden
Wetenschappelijk onderzoek
Jongeren in de SP / ROOD
Ineternationaal Secretariaat
Verkiezingscampagnes
Overige campagnes
Totaal lasten
EXPLOITATIERESULTAAT
Bijzondere baten en lasten
Financieringsresultaat
RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING
Mutaties Verkiezingsfonds
Mutaties Egalisatiereserve TK cq Trekkingsrechten

RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING

Jaarrekening 2021
€

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Begroting 2021
€
€

3.197.411
5.559.616
740.117
84.148
9.581.292

1.636.816
1.647.993
28.731
2.867.983
1.591.214
317.922
123.788
150.721
1.816.745
308.941
10.490.853
-909.561

33%
0%
58%
8%
1%
100%

16%
16%
0%
27%
15%
3%
1%
1%
17%
3%
100%

Jaarrekening 2020
€
€

3.214.000
1.000
5.884.700
778.000
96.400
9.974.100

1.464.400
1.644.700
35.500
3.468.600
1.591.800
445.500
206.200
159.600
1.500.000
431.300
10.947.600
-973.500

32%
0%
59%
8%
1%
100%

13%
15%
0%
32%
15%
4%
2%
1%
14%
4%
100%

3.122.740
5.447.192
757.568
188.995
9.516.496

1.501.065
1.476.014
31.036
2.999.419
1.325.458
304.935
127.995
52.502
412.831
8.231.255
1.285.240

(25)
(26)

2.503
-19.328

-

-1.998
-364

(27)
(28)

-926.386
1.316.745
-572.517
-182.157

-973.500
910.000
66.600
3.100

1.282.878
-827.498
-417.638
37.743

33%
0%
57%
8%
2%
100%

18%
18%
0%
36%
16%
4%
2%
0%
1%
5%
100%
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