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SAMENVATTING JAARREKENING
2018 was een bijzonder financieel jaar. Als gevolg van het verlies van ruim 100 zetels tijdens de
raadsverkiezingen, daalde onze inkomsten afkomstig uit afdrachten van raadsleden en wethouders.
Daarnaast werkten de financiële consequenties (minder afdrachten en subsidies) van de Tweede
Kamerverkiezingen van 2017 voor het eerst volledig door in de begroting. Om de terugloop aan
inkomsten op te vangen, hebben we scherp naar de kosten gekeken en onze uitgaven hierop
bijgesteld. Dit heeft er toe geleid dat de partijraad op 23 juni 2018 een gewijzigde begroting heeft
vastgesteld.
KADERS PARTIJRAAD
Voor 2018 kreeg het partijbestuur twee duidelijke opdrachten mee: de begroting van de SP moet
binnen de vastgestelde financiële kaders blijven en de Tweede Kamerfractie moet meer ruimte voor
personeel en activiteiten krijgen, hiervoor mogen de reserves van de Tweede Kamerfractie worden
aangewend. Het partijbestuur heeft zich aan deze twee opdrachten gehouden.
MEER GELD VOOR HET VERKIEZINGSFONDS
We zijn zuinig met het geld van onze partij omgegaan, dit betekent dat de SP in 2018 geld over
houdt. Het partijbestuur stelt voor om het grootste deel van het resultaat (€ 300.000,00) te
gebruiken als extra dotatie voor het verkiezingsfonds van onze partij. Het resterende bedrag
(€ 20.295,00) gaat naar de algemene reserve. Op 31-12-2018 had het verkiezingsfonds een omvang
van € 2.549.286,00.
EXTRA RUIMTE VOOR DE TWEEDE KAMERFRACTIE
Tegelijkertijd is er geïnvesteerd in de Tweede Kamerfractie. Er is extra personeel aangenomen en er
was ruimte voor acties, onderzoek en andere activiteiten. Dit betekent dat we gebruik gaan maken
van de trekkingsrechten (opgebouwde reserve) bij de Tweede Kamer, het gaat hier om een bedrag
van € 521.026,00.

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 en Stichting Nationaal Zorgfonds. 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 2018 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 en het Europees Parlement.
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Op het XXIIIe congres in Hilversum op 20 januari 2018 werd een nieuw Partijbestuur gekozen.
Ron Meyer werd herkozen tot partijvoorzitter en Lieke Smits tot algemeen secretaris. Daarnaast
werden 11 algemeen bestuursleden gekozen. Tot 20 januari 2018 werd het Dagelijks Bestuur
gevormd door Ron Meyer (partijvoorzitter), Hans van Heijningen (algemeen secretaris), Lilian
Marijnissen (SP-fractievoorzitter Tweede Kamer), Thijs Coppus (penningmeester), Vincent Mulder
(coördinator partijbureau), Lieke Smits (campagne coördinator) en Pim Siegers (coördinator
studiecentrum). Op 20 januari 2018 trad Hans van Heijningen terug als algemeen secretaris,
Lieke Smits werd gekozen als zijn opvolger. Op 2 februari 2018 koos het partijbestuur uit haar
midden een dagelijks bestuur. Op Hans van Heijningen na, bleef het Dagelijks Bestuur in dezelfde
samenstelling. Op 7 december 2018 werd het Dagelijks Bestuur uitgebreid met Bart van Kent.
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 vereniging. Hoewel de
lokale afdelingen in juridische zin deel uitmaken van de vereniging SP, zijn de financiële gegevens
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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
146 partijafdelingen bedroeg op 31 december 2017 € 1.180.383,21. Op 31 december 2018 was
dat € 1.092.755,79.
In deze jaarrekening is de SP fractie in het Europees Parlement niet meegenomen. De twee SP’ers
in het Europees Parlement mogen in verband met de regels van het Europees Parlement niet
afdragen aan de partij. Dit betekent dat zijn niet aan de partij afdragen, maar aan een stichting die
weerbaarheid en solidariteit hoog in het vaandel heeft. Voor de beloning van Europarlementariërs
van de SP zijn dezelfde afspraken als Tweede Kamerleden van toepassing.
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OVERZICHT VAN DE OVERIGE IN DE JAARREKENING 2018
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. h
 et 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), Ronald van Raak (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:
Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding, Vincent Mulder, Thijs Coppus (penningmeester)
en Hans van Leeuwen.
Statutaire naam: Stichting Personeel Socialistische Partij
Statutaire zetel: Rotterdam
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:
Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding, Vincent Mulder, Thijs Coppus (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), Vincent Mulder (secretaris) en Thijs Coppus
(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), Arjan Vliegenthart tot en met 31-10-2018 (secretaris),
Spencer Seegers vanaf 01-11-2018 (secretaris) en Thijs Coppus (penningmeester).
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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:
Lisa de Leeuw (voorzitter), Arno van der Veen, Floor Mertens, Diyar Jassim en
Janne van den Bosch
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:
Ron Meyer (voorzitter), Lieke Smits (secretaris) en Thijs Coppus (penningmeester)
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2. POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
PARTIJORGANISATIE
LEDEN EN AFDELINGEN
Op 1 januari 2019 telde de SP 35.011 leden tegenover 36.405 leden op 1 januari 2018. In totaal
schreven we 2.762 nieuwe leden in en 4.156 leden uit. Dankzij het telefoonteam en het gericht
vragen van sympathisanten om zich aan te sluiten bij onze partij, hebben we vooral het laatste
kwartaal van 2018 veel nieuwe leden ingeschreven. In 2019 zetten wij deze werkwijze voort om
meer mensen aan onze partij te binden. Het aantal leden bleef stabiel, maar het aantal afdelingen
liep iets terug. Op een vijftal plekken (Brielle, Geldrop-Mierlo, Hoorn, Oosterhout en Waterland)
bleek onvoldoende kader aanwezig om zelfstandig verder te gaan. De leden uit deze afdelingen
zijn ondergebracht bij een afdeling in de buurt met als doel er in de toekomst weer een zelfstandige
afdeling te krijgen. In verband met de gemeentelijke fusie van Groningen en Haren, werd de
afdeling Haren opgeheven en bij de afdeling Groningen gevoegd. In 2018 kwamen er twee nieuwe
afdelingen bij: Bronckhorst en Terneuzen. Hiermee kwam het aantal erkende lokale afdelingen
op 146.
CONGRES
Op 20 januari 2018 vond het XXIII SP Congres plaats. De meeste voorbereidingen van het XXIII
SP Congres vonden echter al in 2017 plaats. Voor het eerst konden alle leden hun stem uitbrengen
voor het nieuwe partijbestuur tijdens ledenvergaderingen in afdelingen. De uitslag van deze
bestuursverkiezingen werd bekend gemaakt tijdens het congres. Daarnaast stond het congres in
het teken van een aantal organisatorische zaken, de evaluatie van het congresstuk ‘voor elkaar’ uit
2015 en het afscheid van Emile Roemer als politiek leider.
De regioconferenties in het voorjaar van 2017 stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die enkele weken eerder plaats hadden gevonden. Daarnaast werd gesproken over
wat we de afgelopen jaren in de provincies hebben bereikt en een aantal inspirerende acties
vanuit de afdelingen. Op de regioconferenties die in het najaar plaats vonden stonden de Statenverkiezingen centraal. Tijdens deze regioconferenties werden per provincie de kandidatenlijst en
het programma vastgesteld.
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Op 31 december 2018 hadden namens de SP 293 raadsleden zitting in 113 gemeenten en waren er
21 SP-wethouders, in 19 colleges van burgemeester en wethouders. Daarnaast hadden namens de
SP 7 leden zitting in bestuurs- en gebiedscommissies in Amsterdam en Rotterdam en 3 Dagelijks
Bestuurders in bestuurscommissies in Amsterdam. Eind 2018 telde de SP 68 Statenleden in alle
12 provincies en 5 gedeputeerden in 4 colleges van Gedeputeerde Staten. In het nationaal parlement wordt de SP vertegenwoordigd door 14 Tweede Kamerleden en 9 Eerste Kamerleden. In het
Europees Parlement heeft de SP 2 vertegenwoordigers.
LANDELIJKE CAMPAGNES EN ACTIES
Op 6 juli vond in een vol Carré op initiatief van de SP een bijzondere voorstelling van het Pauperparadijs plaats. Op deze dag waren ruim 1.500 mensen te gast in een vol theater. Waar het Pauperparadijs gaat over de fabrieks-baronnen en sociale strijd van de 19e eeuw, zag Lilian Marijnissen
overeenkomsten met het nu. Zij maakte zich in haar toespraak zorgen over ons land dat juist weer
terug lijkt te gaan in de tijd: ‘We dachten dat de tijd voorbij was dat de rijkdom in handen was van
enkelen. Maar zie de cijfers: twee-derde van het Nederlandse vermogen is in handen van de rijkste
10%. De overige 90% moet vechten om de rest.’
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De voorstelling vormde het sluitstuk van de buurtcampagne waarin de SP in een jaar tijd met
1 miljoen mensen sprak over de staat van het land. In 150 buurten voerden we actie samen met
buurtbewoners. We voerden actie tegen schimmelwoningen en hoge huren en voor meer speelplekken en veilige buurten.
Op 15 september hebben we de volgende stap gezet. Want op 15 september werd in Rotterdam de
aftrap gegeven voor de campagne tijd voor rechtvaardigheid. Op de vooravond van de algemene
beschouwingen hield Lilian Marijnissen voor een publiek van honderden mensen de ‘rede voor
rechtvaardigheid’. Deze bijeenkomst was de aftrap voor de campagne tijd voor rechtvaardigheid
waarmee onze partij duizenden nieuwe sympathisanten aan zich wist te binden en de beweging
verder wordt uitgebouwd. Hierdoor hebben we honderden nieuwe leden aan ons weten te binden
en was de SP in 2018 een van de weinig partijen die amper leden verloren. Het ledenbestand was
in 2018 stabiel.
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Daarnaast voerde de SP in 2018 talrijke andere acties. Zo werden in het kader van het Nationaal
Zorgfonds in het hele land bijeenkomsten georganiseerd over de zorg en tegen de sluiting van
ziekenhuizen, werd in Groningen het bloeifeest van de actie ‘bloeiend verzet’ georganiseerd en
werd op tal van plaatsen in Nederland actie gevoerd tegen gaswinning en Shell.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de SP deed op 111 plaatsen mee en
verwierf op 110 plaatsen ook daadwerkelijk één of meerdere zetels in de gemeenteraad. In Apeldoorn, Bergen op Zoom, Beuningen, Emmen, Gemert-Bakel, Heerenveen, Leusden, Purmerend,
Roermond, Woerden, Zaltbommel en Zwijndrecht kwam de SP nieuw in de gemeenteraad. In totaal
behaalde de SP 301 raadszetels. In Groningen en Het Hogeland vonden op 21 november (uitgestelde) herindelingsverkiezingen plaats, tijdens deze verkiezingen behaalde de SP in totaal 7 zetels.
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De gemeenteraadsverkiezingen vonden gelijktijdig met het referendum over de Sleepwet plaats.
De SP was een van de gangmakers in de ‘nee-campagne’ en voerde campagne met flyers, informatiekranten en organiseerde discussiebijeenkomsten over deze wet. Uiteindelijk stemde een meerderheid
van de Nederlanders tegen deze wet.
ANDERE INITIATIEVEN VAN DE LANDELIJKE PARTIJ
Eind 2017 verscheen het boek ‘Grip’ van partijvoorzitter Ron Meyer. In het kader van dit boek heeft
Ron Meyer in 2018 25 afdelingen bezocht en gesproken over zijn boek. Daarnaast heeft Ron Meyer in
2018 zijn gesprekken met denkers in het binnen en buitenland voortgezet.
TRIBUNE EN SPANNING
Het ledenblad Tribune verscheen in 2018 11 keer, in een gemiddelde oplage van ruim 36.000 exemplaren. Ook het blad Spanning, van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, verscheen in totaal
6 keer, eveneens in een gemiddelde oplage van 36.000.
ONLINE
Websites, mobiele apps en andere digitale hulpmiddelen spelen een belangrijke rol in de communicatie met onze achterban en het opzetten van acties en campagnes. Op www.sp.nl werden in 2018
1.108.450 pagina’s bekeken. Daarnaast is SP actief op sociale media zoals Facebook, Twitter en
Instagram.
Om alle kaderleden te informeren over belangrijke activiteiten en formaliteiten kwamen er in 2018
nieuwsbrieven uit en gingen we verder met de campagnestreams. Via deze live streams hoorden
afdelingen de laatste stand van zaken op het gebied van de campagne en konden zij rechtstreeks
vragen stellen aan de campagneleider. Deze manier van communiceren is ook na de verkiezingen
voortgezet.
In 2018 werkte het SP Webteam, waar nodig met externe partners, aan diverse campagnesites en
actiesites, verbetering van (koppelingen met) het CRM, SP Maps, SP Spits, SP Kloppen, de SP Beltool
en experimenten met nieuwe hulpmiddelen – zoals de robocall. Daarnaast ondersteunt het team de
afdelingen bij het onderhoud van hun sites, zorgen we voor de (bij)scholing van lokale webmasters,
en we verzonden in totaal ruim 5 miljoen opgemaakte e-mails.
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3. PARLEMENTAIR WERK
TWEEDE KAMERFRACTIE
De SP-Tweede Kamerfractie controleert de regering, onderzoekt de gevolgen van het beleid
en formuleert eigen voorstellen en alternatieven. De Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers hebben veel contact met de mensen die de fractie dagelijks benaderen en met mensen die
beschikken over speciale kennis of veel ervaring hebben op de werkvloer. Daarnaast organiseren
de Kamerleden en medewerkers acties en ondersteunen zij acties van anderen, zowel binnen als
buiten de partij. De fractie kon ook in 2018 een beroep doen op ondersteuning van de partijraad,
het partijbestuur, de afdelingen, het wetenschappelijk bureau en de jongerenvereniging Rood.
In januari werd Mahir Alkaya lid van de Tweede Kamerfractie, als opvolger van Emile Roemer. In
maart 2018 kwam Henk van Gerven terug, als opvolger van Nine Kooiman. Daarnaast bestond de
Kamerfractie uit Lilian Marijnissen, Sandra Beckerman, Jasper van Dijk, Frank Futselaar, Maarten
Hijink, Sadet Karabulut, Bart van Kent, Peter Kwint, Cem Lacin, Renske Leijten, Michiel van Nispen
en Ronald van Raak.
ACTIES
In 2018 waren de leden van de SP-fractie actief in, maar ook buiten de Tweede Kamer. Grootschalige campagnes waren er tegen de voorgenomen invoering van de dividendbelasting, maar
ook tegen de gaswinning en voor herstel van huizen in Groningen. Een internationale campagne
werd gevoerd tegen de permanente oorlog (‘Niet in mijn naam’). Ook werden acties opgezet voor
een rechtvaardig klimaatbeleid. Samen met de afdelingen werd overal in het land actie gevoerd
tegen schimmelwoningen, ook werd een Meldpunt schimmelalarm geopend. Door het hele jaar
werden vanuit de Tweede Kamerfractie acties over allerlei onderwerpen gevoerd, zoals acties
tegen de hogere energierekening, tegen discriminerende uitzendbureaus en voor een toegankelijke
rechtspraak. Ook werden acties gevoerd tegen grote bedrijven die slecht omgaan met het milieu
(Shell), criminele activiteiten toestaan (ING) en rechten van werknemers ondermijnen (Deliveroo en
Picnic). SP-Kamerleden steunden overal mensen die in actie kwamen, van acties voor het behoud
van ziekenhuizen tot acties tegen de uitbreiding van regionale vliegvelden. De SP steunde ook
mensen in het onderwijs die in actie kwamen, buschauffeurs en machinisten, maar ook brandweermensen en politieagenten. De SP speelde in maart bovendien een vooraanstaande rol in het
referendum over de Sleepwet.
Op zaterdag 15 september gaf Lilian Marijnissen op de Kop van Zuid in Rotterdam met de ‘rede
voor rechtvaardigheid’ de aftrap voor het nieuwe parlementaire jaar. Dit leidde tot een aantal
initiatieven in de Tweede Kamer en de campagne ‘tijd voor rechtvaardigheid’.
ALTERNATIEVEN
Tweede Kamerleden kunnen zelf voorstellen doen voor wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van
initiatiefnota’s en initiatiefwetten. De SP heeft in 2018 zélf wetten gemaakt voor meer en beter
bewegingsonderwijs, tegen een ‘vrijwillige’ bijdrage voor leerlingen op scholen, voor de bescherming van de sociale woningbouw, voor een gelijke beloning van werknemers, voor afschaffing van
het riante wachtgeld voor politici en voor invoering van een bindend referendum.
Daarnaast presenteerden Kamerleden van de SP allerlei andere initiatieven in het parlement, met
concrete alternatieven. Waaronder een initiatief om veilig te kunnen bankieren bij een Nationale
Volksbank, voor een ‘gouden aandeel’ voor werknemers bij bedrijven, tegen de woekerverkoop van
concertkaartjes, voor een Nationaal fonds betaalbare geneesmiddelen, tegen de sluiting regionale
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ziekenhuizen, voor de aanpak van tweedeling in de zorg, tegen verhoging van de pensioenleeftijd,
voor de oprichting van toegankelijke Huizen voor het recht, maatregelen tegen faillissementsfraude,
voorstellen voor het Zorgbuurthuis of voor zorg aan huis, voorstellen voor écht passend onderwijs, om klassen in het onderwijs te verkleinen, voorstellen tegen wachtlijsten in de opvang van
zwerfjongeren, plannen ter voorkoming van vreselijke stalbranden en voor betere bescherming van
mensen met een beperking. Een commissie onder leiding van de SP deed voorstellen voor een
betere informatiepositie van de Kamer bij parlementaire enquêtes en aanpassing van het staatsgeheim.
In de Tweede Kamer doen onze Kamerleden elke dag concrete voorstellen, over alle mogelijke
onderwerpen. Bijzondere aandacht trokken in 2018 onder meer voorstellen om flexwerk duurder
en vast werk goedkoper te maken, plannen om de macht van de farmaceutische industrie aan te
pakken, voorstellen voor de aanpak van witteboordencriminelen bij megafraude, voorstellen voor
65.000 extra plekken in verzorgingshuizen en voor een rechtvaardig migratiebeleid.
Naast heel veel ander onderwerpen hielden Kamerleden van de SP zich bezig met het versterken
van werknemersbelangen, voor het vervolgen van fraude bij grote bedrijven, tegen exorbitante
salarissen bij de top van pensioenfondsen, tegen de dwang van werknemers om onder het minimumloon te moeten werken, tegen oneerlijke payroll-constructies voor werknemers, voor een
strafrechtelijke aanpak van foute bankiers, voor het stoppen met de marktwerking bij de post,
voor de aanpak van schijnzelfstandigheid, voor de aanpak van fraude met het persoonsgebonden
budget, voor het behoud van regionale verloskunde, tegen de kortingen op de jeugdzorg, voor
de ondersteuning van oudere zorgverleners, voor afschaffing van het eigen risico en een eerlijke
verdeling van de zorgkosten, voor inspraak van bewoners en patiënten bij zorginstellingen, voor
het het opknippen grote scholenkoepels, tegen de renteverhoging van de studieschuld, tegen de
segregatie in het onderwijs, voorstellen om onderwijsbestuurders vaker voor de klas te zetten, om
te voorkomen dat MBO’ers teveel schoolkosten moeten betalen, voor een betere Nationale Politie,
het afschaffen van belasting na letselschade, voor het behoud van de rechtsbijstand, voor betere
en snellere asielprocedures, tegen het sluiten van gevangenissen, tegen de groei van het aantal
megastallen, voor de versterking van de rechten van treinpassagiers, voor de aanpak van louche
pandjesbazen, tegen de bezuinigingen op de huurtoeslag, voor onderzoek en vergoeding voor
de slachtoffers van Chroom-6-vergiftiging, tegen het lozen van chemisch afval op zee, tegen de
verplichte herindeling van gemeenten, voor een sociaal minimum voor Bonaire, Statia en Saba,
voor een ‘Roemer-norm’ voor de inhuur van externen voor gemeenten en provincies, tegen doping
in de sport, voor betere bronbescherming voor journalisten, voor een wapenembargo voor de
strijdende partijen in Jemen, tegen de militaire steun aan gewapende groepen in Syrië, tegen
de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden, tegen investeringen in kernwapens, voor een
maximum aan salarissen voor bankiers, voor een nationale belasting op techreuzen, voor meer
openheid over belastingparadijzen, tegen Europese maatregelen voor censuur op internet, tegen
een Europees Openbaar Ministerie en voorstellen voor een soepele Brexit.
In 2018 zijn scholingen voor Kamerleden en medewerkers georganiseerd. Tweede Kamerleden
hebben ook in 2018 scholingen gegeven in lokale SP-afdelingen. Daarnaast schreven Kamerleden
columns en opiniestukken en namen zij deel aan debatten in de media en overal in het land. Ook
stelden Kamerleden in filmpjes of via de sociale media misstanden aan de kaak en wisten zij onze
kritiek en onze alternatieven met een groot publiek te delen.
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EERSTE KAMERFRACTIE
Gedurende het jaar 2018 is er een wijziging opgetreden in de samenstelling van de Eerste Kamerfractie. Op 20 juni nam Bob Ruers afscheid van de fractie om gedeputeerde te worden in Limburg.
Hij werd opgevolgd door Geert Reuten, die al eerder namens de SP zitting nam in de Eerste Kamer.
Verder bestond de fractie in 2018 uit Tiny Kox, Arda Gerkens, Anneke Wezel, Bastiaan van
Apeldoorn, Meta Meijer, Hans-Martin Don en Henk Overbeek.
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.
BELANGRIJKE ONDERWERPEN
In januari startte de afronding van het grote debat over het donorregistratiesysteem. De discussie
over een actief donorregistratiesysteem, ooit gestart door SP-Kamerlid Agnes Kant, was inmiddels
overgenomen door Pia Dijkstra (D66). SP-senator Hans-Martin Don sprak zijn steun uit voor de
wet, omdat hierdoor meer donororganen beschikbaar zouden komen.
In februari debatteerde de Eerste Kamer over het voorstel van de regering om de macht op SintEustatius over te dragen van de lokale regering naar een Nederlandse. Namens de SP bekritiseerde senator Meta Meijer deze zware ingreep in de democratie op Sint-Eustatius, een middel dat
sinds 1951 niet meer was ingezet. Hierbij pleitte zij om, in plaats van het democratisch gezag op
het eiland over te nemen, het vertrouwen in de bevolking te stellen en hen eerder naar de stembus
te laten gaan.
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In juli besprak de Eerste Kamer het afschaffen van het raadgevend referendum. De SP verzette
zich hiertegen. Senator Frank Köhler pleitte ervoor om de afschaffing van het referendum in ieder
geval nog referendabel te verklaren. De regeringspartijen blokkeerden dat. Volgens Köhler vereiste
democratische vernieuwing juist de versterking van de bestaande middelen, niet de afschaffing
ervan.
In oktober debatteerde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel ‘minimalisering gaswinning
Groningen’. SP-senator Geert Reuten betoogde dat dit voorstel de belangen van Groningers
onvoldoende vooropstelde. Het wetsvoorstel gaf de regering de bevoegdheid om te kiezen tussen
veiligheid van mensenlevens en gasleveringszekerheid. Daarmee zette het parlement zich buiten
spel qua bevoegdheid en qua controle van de regering. Omdat een en ander voor de SP-fractie
onaanvaardbaar was, stemde zij tegen het wetsvoorstel.
Eveneens in oktober riep SP-fractievoorzitter Tiny Kox het kabinet bij de Algemene Beschouwingen
op om rechtvaardige keuzes te maken. Volgens de SP pakte de regering tien jaar na de financiële
crisis nog steeds de oorzaken van deze crisis niet aan, en werd de tweedeling in de maatschappij
door de politieke keuzes van de regering groter. Kox pleitte voor het aanpakken van banken als
ING en de Rabobank, die in opspraak waren gekomen wegens witwassen en manipulatie van de
rentestand.
In november voerde Bastiaan van Apeldoorn namens de SP het woord tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen. Hier uitte hij forse kritiek op de ideologische keuzes van het kabinetRutte, bijvoorbeeld om de winstbelasting voor bedrijven te verlagen, terwijl aan de andere kant de
dagelijkse boodschappen duurder gemaakt worden door het lage btw-tarief met 50% te verhogen.
In december hield Henk Overbeek namens de SP bij de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een kritisch betoog over het neoliberale model van ontwikkelingssamenwerking, dat vooral de nadruk legt op liberalisering en privatisering in de naam van de vrije handel.
Hij riep het kabinet op om een einde te maken aan het dumpen van landbouwproducten door
Nederland in de Afrikaanse markt, waardoor Afrikaanse boeren niet kunnen concurreren op hun
eigen markten.
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EUROPEES PARLEMENT
Hoewel de Europese verkiezingen pas in 2019 plaatsvinden, stond voor de eurofractie 2018 ook
al deels in het teken daarvan. Dit werd allereerst veroorzaakt door de wens van het Europees
Parlement nog zoveel mogelijk wetsvoorstellen rond te krijgen, dat wil zeggen, niet alleen te komen
tot een standpunt van het EP zelf, maar ook de onderhandelingen met de Raad (lidstaten) afgerond
te hebben binnen het huidige mandaat. De voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, had
aanvankelijk aangekondigd bescheiden te zullen zijn met het indienen van nieuwe wetsvoorstellen,
maar dit was misschien in het begin zo, maar sinds 2016 regende het wetgevingspakketten. Dat
leidde tot grote druk op het wetgevingsproces, waarbij de kwaliteit van wetgeving zeker in het
gedrang kwam. Zowel voor de democratische controle door de nationale parlementen, als voor de
afstemming tussen fracties in het EP zelf, was dit slecht.
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Niettemin heeft de eurofractie voor de SP belangrijke dossiers goed gevolgd en, waar mogelijk,
de onderhandelingen beïnvloed. Dit gold bijvoorbeeld voor de inmiddels vastgelopen notificatierichtlijn, waarbij gemeentelijke, provinciale en landelijke autoriteiten regelingen eerst aan Brussel
zouden moeten voorleggen, als die een beperking van het dienstenverkeer zouden inhouden.
Denk aan de maatregelen van grote steden tegen AirBNB. Maar ook voor de mobiliteitspakketten,
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waarbij de rechten van vrachtwagen- en buschauffeurs op het spel stonden, alsmede verdere
liberalisering van het busvervoer dreigde. Ook op handelsgebied bleef de eurofractie actief, onder
meer door acties om crowdworking via grote internationale internetplatforms aan de kaak te stellen
en te onderwerpen aan internationale regelgeving.
Naast wetgeving was ook het aan de kaak stellen van verspilling en van gebrek aan transparantie
een prioriteit voor de eurofractie. Op dit gebied werden successen geboekt, voor zover zowel de
drang naar luxe bij de Europese instellingen, als de invloed van grote bedrijven op de Europese
besluitvorming in het algemeen zichtbaarder zijn geworden. Bij de media was voor deze onderwerpen ook relatief veel belangstelling. Uitdagingen blijven er overigens genoeg, want nu voor
iedereen duidelijker is wat er mis is, moet er ook gemobiliseerd gaan worden voor effectieve
maatregelen tegen verspilling en dominantie van grote bedrijven.
Daarnaast heeft de eurofractie ook meer direct bijgedragen aan de voorbereidingen van de
Europese verkiezingen. Zo was zij vertegenwoordigd in zowel de programma- als de kandidatencommissie en was de eurofractie ook behulpzaam om op verzoek van de TK-fractie informatie te
verzamelen en om te zetten in notities die konden helpen bij de standpunt-bepaling.
Qua personele bezetting was de eurofractie stabiel. Het team werd versterkt met Hans van
Heijningen die als voormalige partijsecretaris zorgde voor extra contacten tussen de eurofractie en
zowel de SP in Nederland als de zusterpartijen binnen en buiten de EU. In samenwerking met het
SP-webteam werden de mogelijkheid gecreëerd dat de SP-Europarlementariërs overzichten van
hun uitgaven vanuit de algemene onkostenvergoeding, alsmede van hun afspraken met lobbyisten
op de SP-site konden zetten. Deze overzichten zijn in 2019 ook daadwerkelijk geplaatst en voor
iedereen toegankelijk. Hoewel de eurofractie niet aan de SP kan afdragen, omdat dit in strijd is
met het Statuut voor Europarlementariërs, gelden zowel voor de Europarlementariërs als voor de
fractiemedewerkers regelingen die ervoor zorgen dat het SP-normbedrag en andere arbeidsvoorwaarden ook van toepassing zijn op de eurofractie.
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4. VERENIGING
SCHOLINGSTEAM (STUDIECENTRUM)
In 2018 vervulde het studiecentrum een aantal taken op het gebied van scholing en verdieping.
Op lokaal niveau verzorgde het studiecentrum begeleiding en coaching en opleiding van lokale
afdelingen en ledengroepen. Landelijk en regionaal verzorgde het studiecentrum cursussen,
trainingen en instructiebijeenkomsten voor leden met een specifieke rol. Denk hierbij aan activisten,
scholers en coaches, lokale bestuursleden, raads- en Statenleden. Ten slotte hebben de medewerkers van het studiecentrum in 2018 werk gemaakt van de ontwikkeling van nieuw scholingsmateriaal.
TRAININGSKITS
In 2018 zijn als onderdeel van onze buurtcampagne ‘Voor Elkaar’ door het Studiecentrum verschillende ‘trainingskits’ over activisme en wereldbeschouwing ontwikkeld. Dit jaar is een flinke start
gemaakt met het organiseren van trainingsavonden in de afdelingen door de leden van het scholingsteam. In meer dan 60 afdelingen door het hele land is dit het afgelopen jaar gebeurd, dit waren
per schatting 200 trainingsavonden met meer dan 1000 deelnemers. Naast deze trainingsavonden
zijn lokale afdelingen regelmatig bezocht voor coaching, campagne- en debattraining en afdelingsorganisatie.
COACHINGSPOOL
Om alle 160 afdelingen te kunnen bijstaan met raad en daad is vorig jaar een ‘coachingspool’
opgestart met ongeveer 40 ervaren partijgenoten die als activist, (afdelings-)bestuurder of volksvertegenwoordiger veel kennis en kunde hebben. Zij verzorgen in zo’n 90 afdelingen coaching en
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trainingen met de trainingskits. Het Studiecentrum vult deze groep aan, houdt overzicht, koppelt
coaches aan afdelingen en organiseert landelijke bijeenkomsten voor deze coaches. In 2018 waren
twee landelijke bijeenkomsten (waaronder een lang weekend in de zomer) met 33 deelnemers
LOKALE CURSUSSEN EN ‘TOMATENKWEEKSCHOOL’
De lokale cursussen zijn ‘Politieke Basisvorming’ voor nieuwe kaderleden en ‘Heel de Mens’ over
ons beginselprogramma. Deze cursussen worden sinds 2017 in mindere mate door het Studiecentrum gegeven, en vooral door lokale scholingsbegeleiders die de ‘Tomatenkweekschool’
volgen. Het Studiecentrum begeleid de groep lokale scholers, ontwikkelt cursusmateriaal en
organiseert bijeenkomsten en lesdagen voor deze groep. Er waren in 2018 27 opgeleide lokale
scholers. Zij gaven 81 scholingen in 2018. 82 % van deze scholingen bestond uit politieke basisvorming, 11% waren lokale ‘Heel de mens’-avonden en de overige 7% was scholing op maat zoals
een lokale hulpdiensttraining.
Om de lokale scholingsbegeleiders op te leiden heeft het scholingsteam een zestal regionale en
landelijke tomatenkweekschool-bijeenkomsten georganiseerd. Op deze scholingen werden didactische vaardigheden getraind en ons curriculum versterkt en besproken. Op de zomeruniversiteit
kregen zij lessen van gastdocenten en brachten ze geleerde kennis in de praktijk.
LANDELIJKE CURSUSSEN
In 2018 zijn er 64 landelijke cursusbijeenkomsten georganiseerd met in totaal 1155 deelnemers.
Als centrale plek in het land fungeert ons partijbureau De Moed als de locatie waar de meeste
scholingen worden georganiseerd. In de zomer werden er twee edities van de SP-Zomeruniversiteit
georganiseerd voor 53 kaderleden (weekenden ook genoemd onder lokale scholingen). Deze
vonden plaats in Steenwijk en Soest. Zomeruniversiteit 1 was een ‘activistenbootcamp’, waarin
onze beste lokale activisten werden opgeleid om zelfstandig actieleider te kunnen worden. De
tweede zomeruniversiteit waren zowel de lokale scholers als de coaches uitgenodigd. Hier hebben
we de staat van onze afdelingen besproken, lezingen gevolgd en een hebben de lokale scholers
zich de inhoud van de cursus ‘Heel de Mens’ eigen gemaakt. Op beide zomeruniversiteiten waren
er bijdragen van interne en externe sprekers.

WETENSCHAPPELIJK BUREAU SP
Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is een denktank voor het socialisme in Nederland. We
doen onderzoek naar sociale en economische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de toenemende ongelijkheid. Het Wetenschappelijk Bureau 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 de Spanning (tweemaandelijkse uitgave van het Wetenschappelijk Bureau) wordt verslag gedaan
van eigen onderzoek, worden actuele discussies gevoerd en komen denkers en doeners van
binnen en buiten de SP aan het woord.
Het Wetenschappelijk Bureau 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.
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Het Wetenschappelijk Bureau heeft drie doelstellingen, te weten: onderzoek, scholing en opinievorming. Voor specifieke onderwerpen en publicaties werden in 2018 medewerkers van zowel
binnen als buiten de partij gevraagd een bijdrage te leveren. Het Wetenschappelijk Bureau heeft
onderzoek gedaan naar de desastreuze gevolgen van de bezuinigingen en decentralisatie in
de huishoudelijke zorg. In het eerste nummer van de Spanning is daar verslag van gedaan. Het
vervolgonderzoek richt zich op alternatieven. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de gevolgen
van inkomensongelijkheid, de kansenongelijkheid in het onderwijs en naar de relevantie Karl Marx
en van zijn analyse van het huidige kapitalisme. Hier is een scholings-presentatie/programma van
gemaakt en een speciaal nummer van de Spanning.

ROOD
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In 2018 hebben zich 303 nieuwe leden ingeschreven en hebben 251 leden hun lidmaatschap
opgezegd. Toch zijn we als ROOD in 2018 niet gegroeid, omdat in december 2018 ook 182
28-jarigen zijn uitgeschreven. Op 1 januari 2018 hadden we 1349 leden op 31 december 2018
eindigden we met 1219 leden. Dit is een verlies van in totaal 130 leden.
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In 2018 is gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande groepen. Hierdoor lag
de focus voornamelijk op bestaande groepen en minder op het opzetten van nieuwe groepen.
De begeleiding van bestaande groepen zou niet ten koste mogen gaan van het opzetten van
nieuwe ROOD-groepen. Het gericht scholen van ROOD-groepen is daar onderdeel van geweest.
Hierbij krijgen ROOD-groepen scholingen die speciaal bedoeld zijn voor de specifieke stap in het
actietraject waar zij zich op dat moment mee bezighouden. Tegelijk was onze medewerker voor
groepen beschikbaar om, als daar behoefte toe was, mee de straat op te gaan bij een actie. Zo
wordt, net als bij de SP Buurtencampagne, scholing en praktijk gecombineerd. Of de kwaliteit van
bestaande ROOD-groepen over het algemeen is verbeterd, is moeilijk te zeggen. De ervaring leert
dat het erg lastig is om een volledig actietraject te doorlopen en winnend af te sluiten.
Voor afdelingen was er ook in 2018 weer een ‘Kleur je afdeling ROOD’-dag. Hier zijn alle SPafdelingen voor uitgenodigd. Alle afdelingen die aan de slag willen met ROOD en het betrekken bij
jongeren in de afdeling waren welkom. Die dag stonden we stil bij hoe het ervoor staat met ROOD
in de afdelingen en maakten we samen plannen om meer jongeren te betrekken, actief te krijgen
of om echt een ROOD-groep op te zetten. Op deze dag waren 12 afdelingen aanwezig, waarvan
Alphen aan de Rijn uiteindelijk ook echt een ROOD-groep werd.
Verder bestaan er sinds 2016 speciale projecten. Groepen kunnen met een gedegen plan geld
aanvragen voor een actie, als de afdeling deze actie niet volledig financieel kan ondersteunen.
De bedoeling is dat het de creativiteit en het groter denken van groepen aanwakkert. Ondanks een
groeiend aantal aanvragen zijn speciale projecten nog niet veel in 2018 gebruikt.
ROOD organiseerde in 2018 verschillende activiteiten zoals het ROOD-weekend, een scholing voor
kaderleden, de zomerschool, voor actieve ROOD leden. Nieuw was de ‘Live life to the Marx’ lezing
met René Gabriëls.
Het voeren van actie is de belangrijkste taak van ROOD: zonder actie en strijd veranderen we
de wereld niet. In maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de
sleepwet. Het eerste deel van 2018 stond dan ook in het teken van die campagnes. Verderop in
het jaar voerden we actie voor betaalbare en kwalitatief goede jongerenhuisvesting. In het
algemeen was 2018 een jaar met veel acties en veel media-aandacht.
Jongeren besteden een groot deel van hun tijd op sociale media. Daarom moet ROOD altijd zorgen
dat onze ideeën en acties zichtbaar zijn op onze kanalen. Ook moeten we kijken naar nieuwe
manieren om jongeren via deze wegen bij ons te betrekken. We zijn geen online beweging, maar
we moeten wel zoeken naar manieren waarbij sociale media als middel kan helpen onze doelen
te bereiken.
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5. KADERS VAN DE JAARREKENING 2018
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.

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.

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.
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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 2018 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
2018 ontvangen giften van natuurlijke personen is verantwoord onder de posten ‘contributies en
donaties leden’, ‘overige donaties’ dan wel onder ‘netto afdracht volksvertegenwoordigers’.

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

RESULTAATBESTEMMING
Het bestuur stelt voor om, naast de extra dotatie van €300.000,00 aan het verkiezingsfonds, het
resterende resultaat van € 20.295,00 over het jaar 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Partijraad en het Partijbestuur van Vereniging Socialistische Partij te Amersfoort
ONS OORDEEL
De samengevatte geconsolideerde jaarrekening 2018 van Vereniging Socialistische Partij te
Rotterdam is ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2018 van Vereniging
Socialistische Partij.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
2018 van Vereniging Socialistische Partij op basis van de grondslagen zoals beschreven in de
toelichting.
SAMENGEVATTE JAARREKENING
De samengevatte geconsolideerde jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist
op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Het
kennisnemen van de samengevatte geconsolideerde jaarrekening en onze verklaring daarbij kan
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening van Vereniging Socialistische Partij en onze controleverklaring daarbij.
DE GECONTROLEERDE JAARREKENING EN ONZE CONTROLEVERKLARING DAARBIJ
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van
Vereniging Socialistische Partij in onze controleverklaring van 24 juni 2019.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET PARTIJBESTUUR EN DE PARTIJRAAD
VOOR DE SAMENGEVATTE JAARREKENING
Het Partijbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de
gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals
beschreven in de toelichting.
De Partijraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vereniging.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte geconsolideerde
jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde
jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 “Opdrachten om te rapporteren betreffende
samengevatte financiële overzichten”.

Amersfoort, 24 juni 2019
CROP registeraccountants
Was getekend
Drs. E. Ebbers RA
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