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2012 moeten we constateren dat wij in onze afdeling 
met steeds minder mensen de straat op gaan en dat 
actie voeren er maar wat bij hangt. Dit ondanks de 
tomeloze inzet van enkele fanatieke bereidwilligen 
die in onze afdeling gelukkig actief zijn. 
Wij moeten er met ons allen voor zorgen dat wij er 
in 2014-2015 staan en een levendige SP afdeling 
neer te zetten die samen met de mensen de 
schouders er onder zet om een betere wereld na te 
streven. De mensen hebben ons nu meer dan ooit 
nodig!

Tot slot wil ik jullie uitnodigen op de Algemene 
Leden Vergadering van 13 februari 2012. Zoals 
gebruikelijk kiezen we dan het bestuur van deze 
afdeling maar wat belangrijker is bespreken we ook 
de toekomst in het kader van bovenstaand verhaal. 
Het is daarom zeer belangrijk dat jullie deze datum 
alvast noteren in jullie (nieuwe) agenda. De aanvang 
is 19.30 en de locatie is de Brede School in de Drait.

Mede namens het afdelingsbestuur en de (steun)
fractie wens ik een ieder fijne kerstdagen en een 
supersociaal 2012 toe!

Jos van der Horst ,voorzitter

Alle zeilen bij!
De fractievoorzitter, secretaris en de beoogde 
voorzitter van de afdeling Smallingerland hebben 
de jaarlijkse oktoberscholing van de SP bijgewoond. 
Voor het eerst werden ook de fractievoorzitters 
uitgenodigd en dat was niet voor niets. 
Er staat namelijk heel wat te gebeuren de komende 
tijd. Vooral als je kijkt naar het perspectief voor de 
SP in de jaren 2014 en 2015. In een korte periode 
worden er dan zeker drie verkiezingen gehouden en 
als we pech hebben komt, met de Tweede Kamer 
verkiezingen er nog een vierde bij. Nu doet de SP 
het op dit ogenblik hartstikke goed in de peilingen 
en kunnen we verwachten dat we ook in 2014-2015 
mogen rekenen op een groeiend stemmenaantal. 
Als de groei die er nu in zit doorgaat zou het voor 
de gemeente Smallingerland betekenen dat we 
minstens 5 zetels halen bij de raadsverkiezingen van 
2014. 
Voordat we allemaal hosanna gaan roepen moeten 
wij ons als afdeling wel een aantal vragen gaan 
stellen. Zijn wij sterk genoeg om die weelde te 
dragen? Kunnen wij de zaken waarmaken waar 
de SP om bekend staat en kunnen wij daarvoor 
voldoende mensen de straat op krijgen? Hebben we 
onze zaken ideologisch en organisatorisch op orde? 
Tijdens de oktoberscholing hebben wij bij deze en 
andere vragen uitgebreid stil gestaan. 
De spiegel die ons is voorgehouden loog er niet om. 
De meeste afdelingen doen de dingen die ze moeten 
doen omdat het zo hoort. De Tribunes worden bij 
de leden rondgebracht, de ZO-kranten worden 
van tijd tot tijd bij de mensen in de bus gedaan, 
we doen goede voorstellen in de raad en af en toe 
staan we met een kraam in het centrum. Maar is dit 
voldoende? 
In 1972 hebben enkele politiek bewuste en op 
actie gerichte jonge mensen de SP opgericht met 
als doel het gezapige politieke bestel van toen 
op te schudden. De partij was gericht op actie en 
het halen van een of meer raadszetels was mooi 
meegenomen. De zetels waren een middel om het 
doel, een betere wereld, dichter bij te krijgen. Anno 

Instellingen grote afwezigen
Drachten loopt niet warm voor 
solidariteitsactie, Sneek wel

Drachten; De SP heeft afgelopen weekeinde (12 
november) wisselend succes geboekt met de actie 
1 voor Allen. In Sneek liepen naast de plaatselijke 
afdeling van de Socialistische Partij nog wel 
enkele maatschappelijke instellingen mee, maar in 
Drachten lieten die lokale instanties het helemaal 
afweten.
“Dat is een teleurstelling”, zegt fractievoorzitter 
Jos van der Horst. “We hadden alle organisaties en 
instellingen aangeschreven, maar hebben daarop 

helemaal geen reactie ontvangen. Je zou op z’n 
minst een afzegging verwachten, maar ook dat 
is niet gebeurd. De mensen moeten nog bewust 
worden van het belang.”
Tijdens de solidariteitsactie werden 
werkhandschoenen uitgedeeld. De manifestatie is 
de opmaat voor nog grotere acties op 23 november 
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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

Agenda
Op deze pagina vindt u informatie over bijeen-
komsten van de SP afdeling Smallingerland. Brede 
School de Drait aanvang 19.30

• 13 februari Algemene Ledenvergadering 
Met onder andere bestuursverkiezing en een inte-
ressante gastspreker.

Scholingen in het gemeentehuis o.l.v. Michiel 
Schrier . Aanvang 19.30

• 12 januari  Bijeenkomst politieke basisvorming 
deel 2

• 9 februari  Bijeenkomst politieke basisvorming 
deel 3.

Bestuursvergaderingen:
Data: 2012 zijn dat: 9/1,6/2,5/3,2/4,6/5,11/6,2/7,3
/9,1/10,/5/11,3/12
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 20.00 uur 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, 06-21845542

Kopij voor de volgende nieuwsbrief
inleveren voor 3 januari bij de redactie
podiumsmallingerland@sp.nl

bij het provinciehuis en in het centrum van 
Leeuwarden en op 10 december in de Brabanthallen 
in Den Bosch. De SP protesteert tegen de 
kabinetsbezuinigingen en de provinciale kortingen 
op de budgetsubsidies van 5 procent. “Die blijken in 
de praktijk een stuk lager uit te vallen”, zegt van der 
Horst. In Sneek was de actie wel een succes. Daar 
kreeg de SP bijstand van de PvdA, wethouder Sjoerd 
Tolsma, leden van de WMO raad, werknemers van 
de sociale werkplaatsen, leerlingen en studenten, 
mensen uit het cultureel werk, de thuiszorg en 
het onderwijs. Van der Horst, die ook statenlid is, 
verwacht op 23 november in Leeuwarden ook een 
grote opkomst.

Bron: Friesch Dagblad, maandag 14 november 2011

SP’ers Ramon Vos en Jan Nieuwland hebben Loes en 
Matthieu Klijn gestrikt voor een handtekening. Foto: 
Marchje Andringa
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