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heeft zijn lidmaatschap van de SP opgezegd. Hij 
neemt in zijn kielzog nog een Statenlid mee en 
samen nemen ze onze zetels mee. Zuiver zou 
zijn dat deze mensen hun zetel aan de SP terug 
zouden geven, tot slot van rekening hebben ze 
daar voor getekend. Er is ook nog een derde 
Statenlid dat er mee ophoudt. Richard Klerks 
uit Beetsterzwaag geeft wel zijn zetel terug aan 
de SP, wat het enige juiste is in deze situatie. 
Blijft alleen Jacob van der Hoek over die nu 
druk bezig is om een kandidaat van de lijst van 
2007 over te halen zitting te nemen in de 
Staten. 

In de afdeling Smallingerland kwam deze zomer 
het heugelijke nieuws dat de werkgroep Oost-
stellingwerf er bijna klaar voor is een volwaar-
dige afdeling te worden. De mensen in deze 
gemeente hebben het afgelopen jaar hard ge-
werkt en kunnen daarvan binnenkort de vruch-
ten plukken. Doel is om in ieder geval in 2014 
aan de raadsverkiezingen mee te doen. Proficiat 
mensen!

Het is altijd een hele klus om bij acties en ver-
kiezingen voldoende mensen op de been te 
krijgen. Elke vereniging heeft daarmee te kam-
pen dus ook onze politieke vereniging. Daarom 
is het belangrijk dat er regelmatig leden bezocht 
worden om te peilen wat zij voor de partij kun-
nen betekenen. Het bestuur gaat daarom dit 
najaar weer bij een aantal deuren langs met de 
Tribune en de menukaart. Als er mensen zijn 
die zich nu al geroepen voelen de SP te steunen 
in de sociale strijd voor een beter Nederland, 
dan kunnen zij zich wenden tot een van de be-
stuursleden van onze afdeling.

Meer informatie:
Jos v.d. Horst
06-40548473.

Van de Voorzitter

De laatste tijd wordt het nieuws in de media 
in Fryslân beheerst door problemen in de SP. 
Zowel de afdeling Sneek als de Statenfractie 
staan vol in de schijnwerpers. Aanleiding voor 
de problemen is de beslissing van het partij-
bestuur om de SP niet deel te laten nemen aan 
de raadsverkiezingen in november. Deze ver-
kiezingen zijn nodig omdat de regio rond Sneek 
is geherindeeld tot een nieuwe gemeente Sud 
West Fryslân. In de statuten van onze partij 
is bepaald dat er aan raadsverkiezingen mag 
deelgenomen worden indien men voldoet aan 
de volgende voorwaarden:
- De afdeling die aan de verkiezing wil deel-

nemen, telt minimaal 50 leden
- Het afdelingswerk moet op orde zijn en men 

kan een sterk bestuur presenteren zonder 
daarbij zwaar op de fractie terug te moeten 
vallen.

-  Men moet goed geworteld zijn in de afdeling 
en goed op de hoogte zijn van de problemen 
die er spelen.

Dat laatste betekent dat je veel op straat bent en 
met de mensen praat, een goede analyse maakt 
en vervolgens tot actie overgaat, zowel buiten 
als binnen de raad. Een bekende uitspraak bin-
nen de SP luidt: “Een raadslid dat zich alleen op 
het gemeentehuis ophoudt sterft een langzame 
dood”. 
De afdeling Sneek en omstreken voldeed niet 
aan de laatste twee eisen. Het rommelde allang 
in de afdeling en het ene bestuurslid na het an-
dere stapte op. 
Omdat de fractievoorzitter van de Statenfractie 
overwoog om lijsttrekker te worden voor de SP 
in de nieuwe gemeente, zitten er voor die fractie 
ook consequenties aan vast. Ad v.d. Kolk onze 
eerste man in Fryslân was het faliekant niet 
eens met de beslissing van het partijbestuur en 
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Oproep:
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden. Wilt u 
dan bij verhuizing uw NAW doorgeven.

Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij dit 
graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorgeven op: 
podiumsmallingerland@sp.nl

In Memoriam : Aad Lut

Op 17 augustus bereikte ons het droevige be-
richt dat Aad Lut is overleden. Aad was onze 
lijstduwer tijdens de afgelopen raadsverkie-
zingen. Tevens voedde hij de afdeling en de 
fractie doorlopend met zijn ervaringen in de 
thuiszorg. We hebben Aad leren kennen als 
een bijzonder strijdbaar mens die met op-
rechte verontwaardiging van leer trok tegen 
de afbrokkelende solidariteit die onze samen-
leving steeds meer kenmerkt. De woensdag 
voor zijn overlijden was voorzitter Jos v.d. 
Horst nog bij hem en gaf hij nog een aantal 
zaken aan die hem dwarszaten en die meege-
nomen moesten worden naar de gemeente-
raad.  Hij ging strijdend ten onder.

Wij wensen zijn vrouw Ineke heel veel sterkte 
toe de komende tijd.

Agenda

Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland. 
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf 19.30 uur,
plaats: De Brede School De Drait, Flevo 190 te 
Drachten.

Ledenvergadering kandidaatstelling
en programma provinciale staten verkiezingen.
Datum: 11-10-2010

Kerngroep bijeenkomsten. 
8/11 . Een avond met een SP-prominent over actie-
voeren en andere zaken. Uitnodiging volgt.

In deze bijeenkomsten staat de actie centraal.  
Voor een iedere die meer duidelijkheid wil krijgen 
hoe wij in de wereld staan en tegen de wereld aan-
kijken op basis van onze uitgangspunten ‘mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ 
en om ons in staat te stellen om een analyse te 
maken voor ons politiek handelen. Maar ook  om 
onrechtvaardigheid en misstanden om te zetten in 
actie.

Buurten in de Buurt.
Vrijdag 1 oktober in de Trisken.

Bestuursvergaderingen:
Data 2010: 4/10; 1/11; 6/12
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang 19.30 zaal 
Y2.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel even 
melden bij de  secretaris: 0582551972 of e/mail 
j.drost2@chello.nl

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op 
feestdagen en in de vakanties.
Elke week komt de (steun)fractie bijeen om de 
actuele stand van zaken in de gemeente en de 
stukken voor raad en commissies te bespreken. 
Tot de verkiezingen is ook het campagneteam bij 
de vergaderingen aanwezig. Aanvang 19.30 in het 
gemeentehuis ,zaal Y2.

Oproep:
Wij zoeken nog vrijwilligers om ons te versterken bij 
de komende campagne. Er wordt in de komende tijd 
veel gefolderd daarom zoeken wij:

Folderaars 
Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473
of bij J. Nieuwland, campagneleider 06-21845542

De maatregel om gepensioneerden tot 
14% van hun pensioen te laten inleve-

ren moet onmiddellijk van tafel.


