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Bouwen aan de toekomst
Presentatie Hans van Heiningen (algemeen 
secretaris van de SP) tijdens de afgelopen 
algemene ledenvergadering.

Door Ramon Vos

Hans begint in 1989: de muur valt. Feestje 
bij de kapitalisten: ’links is gevallen en zien 
we nooit meer terug’. Er gaat nu eindelijk 
een liberale maatschappij komen. Echter, nu 
ruim 20 jaar verder zou de SP als grootste 
partij uit de bus komen. Ook ten opzichte van 
andere linkse partijen staan we er goed voor: 
we hebben het vertrouwen van de mensen, we 
doen wat we zeggen en zijn geen zakkenvullers.

De SP wil nu ook voor de hoofdprijs gaan: het 
besturen van dit land! Maar hoge bomen vangen 
veel wind: dus de risico’s nemen toe. We moeten 
dus onze vrijwilligers en actieve leden wel 
meekrijgen in deze ‘succes story’.

Daarna doet Hans een stapje terug in de tijd: De 
Verzuiling is voorbij: wie vandaag als partij de 
grootste in de peilingen is morgen misschien een 
splinterpartij. Wie niet zijn best doet om de band 
met de mensen te behouden en of te verbeteren, 
gaat het met de huidige dynamiek bij de kiezers niet 
halen.

Vervolgens haalt Hans een vergelijking aan hoe 
aanhangers van andere partijen denken over onze 
standpunten. Nagenoeg al onze standpunten 
kunnen op bijval rekenen. Alleen ons AOW 
standpunt heeft geen meerderheid bij mensen van 
andere partijen.

Een nieuwe voorzitter

Sinds maandag 13 februari ben ik door de leden 
gekozen als voorzitter van de afdeling. Bij deze 
neem ik de gelegenheid mij, zover nodig, voor 
te stellen. Mijn naam is Michiel Schrier en ik 
woon samen met mijn vrouw en drie kinderen 
in Drachtstercompagnie. In het dagelijks 
leven werk ik in het UMCG op de afdeling 
ontwikkelingsneurologie. Daarnaast doe ik 
vrijwilligers- en bestuurswerk voor Stichting Kat in 
Nood in Drachtstercompagnie, waarvan mijn vrouw 
beheerder is. 

Terug naar de algemene ledenvergadering van 13 
februari. Van de 350 leden in onze afdeling waren 
er een kleine dertig aanwezig en dat vind ik best 
wel jammer. De grote vraag is hoe wij er voor 
kunnen zorgen dat er volgend jaar het dubbele 
aantal aanwezig is. Het betrekken van de mensen 
bij de afdeling is denk ik de grootste uitdaging van 
de voorzitter en het bestuur. Hiervoor zullen wij de 
leden beter moeten leren kennen. Zeker als nieuwe 
voorzitter. Nu worden alle nieuwe leden persoonlijk 
bezocht door iemand van de afdeling, we moeten 
dit ook nog meer bij bestaande leden doen. Ik ben 
er van overtuigd dat iedereen wel kwaliteiten heeft 
waar de afdeling van kan profiteren. Het is onze 
taak deze bronnen aan te boren. De SP moet een 
actiepartij blijven, maar hier hebben wij wel de 
handen, de hoofden en het hart van onze leden voor 
nodig. 

Gelukkig is het vaak ontzettend leuk om samen met 
elkaar de straat op te gaan of te discussiëren over 
een actueel onderwerp. Daarnaast biedt de SP leden 
veel kansen zichzelf te ontwikkelen door het geven 
van gratis cursussen. Om bij de woorden van Hans 
van Heiningen te blijven: “Iedereen kan een steentje 
bijdragen, maar moet wel kunnen aangeven hoe 
groot zijn steentje gaat worden. Alleen dan kunnen 
we een groot bouwwerk maken”.
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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

-

-

-

 

Als wij nu niet gaan opkomen voor onze pensioenen, 
als we niet gaan knokken voor onze opleidingen 
en als we ons niet strijdbaar opstellen voor de 
verdeling van onze ziektekosten dan gaan hier harde 
klappen vallen. Mensen moeten hiervoor weer actie 
bereidheid tonen. Wij moeten dus voornamelijk 
onze ‘toekomst visie’ vertellen en zeggen welke 
uitdagingen er zijn!

Als je als vrijwilliger maatschappelijk iets bij wil 
dragen, dan moet je eerst zorgen dat je eigen thuis 
situatie in orde is. Dit fundament moet goed zijn, 
anders is het advies: hou niet alle balletjes hoog. Nu 
is het helaas de realiteit dat actieve mensen binnen 
de SP een hoge doorloop hebben. Dit is jammer en 
niet nodig. De SP heeft liever mensen waarbij de 
vrijwilliger duidelijk aangeeft, ik geef de SP ‘zoveel’  
tijd per week en daar moeten ze het mee doen. 
Hierbij wordt duidelijkheid verkregen voor iedereen.

Dan komen we samengevat uit dat we steentjes 
moeten stapelen: iedereen kan een steentje 
bijdragen, maar moet wel kunnen aangeven hoe 
groot zijn steentje gaat worden. Alleen dan kunnen 
we een groot bouwwerk maken. Dus inzet van de 
vrijwilligers is nodig (maar niet via een vast ‘partij’ 
regiem) maar ook een opgave van te voren welke 
‘capaciteit’ aan inzet ze hebben.

De eigenschappen die we als een lokale partij moeten 
hebben zijn dat we onszelf moeten kunnen scholen, 
organiseren, communiceren en motiveren. 
Niet alle eigenschappen hoeft iedere vrijwilliger te 
hebben, maar binnen de afdeling moet iedereen een 
deel van deze eigenschappen bezitten zodat we een 
compleet geheel vormen. 
 
Afsluitend komt Hans met zijn stelling:  Elke partij 
eindigt in zijn eigen tegendeel. Daarom moeten we 
er voor zorgen dat wij zo lang mogelijk onze huidige 
koers blijven varen.

Agenda

Algemen Ledenvergadering
Ter voorbereiding op het congres
Vrijdag 23 maart 2012 in de Brede School de Drait
Vrijdag 27 april 2012 in de Brede School de Drait

Buurten in de Buurt
Vrijdag 2 maart van 19.00 tot 20.30 in de wijk Noord 
Oost. Verzamelen bij De Kouwe aan de Vogelweide.  
Meer info en opgeven kan via: smallingerland@sp.nl

Bestuursvergaderingen
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 ac-
tuele stand van zaken in de gemeente en de stukken 
voor raad en commissies te bespreken. Tot de verk-
iezingen is ook het campagneteam bij de vergaderin-
gen aanwezig. Aanvang 20.00 uur in het gemeente-
huis, zaal Y2.

Bestuur 2012. Van links naar rechts,
boven: Sjouke van der Heide, Jos van der Horst en Jan Drost
onder: Sikke Huitema en Michiel Schrier


