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Maandag 11 februari vindt de jaarlijkse ledenbijeenkomst van 
de SP Smallingerland plaats. We hopen het ‘officiële’ gedeelte 
op goede maar snelle wijze door de vergadering te loodsen, 
want wij hebben Paul Ulenbelt bereid gevonden om  het 
programma na de pauze op een leuke en interessante manier 
te verzorgen.

Paul Ulenbelt werd 1 april 1952 geboren in Haaksbergen 
(Twente). Hij ging via de HBS-B in Hengelo naar 
de Universiteit in Groningen om arbeids- en 
organisatiepsychologie te studeren. In 1991 promoveerde 
hij bij de Universiteit van Amsterdam op factoren die de 
blootstelling aan chemische stoffen op het werk beïnvloeden.

In 1972 werd Ulenbelt voorzitter van de Groninger 
Studentenbond en leidde massale acties tegen de verhoging 
van de collegegelden en voor verbetering van het onderwijs. 
Ook was hij actief in de strijdbare arbeidersbeweging 
van de provincie Groningen. Van 1976 tot 1981 was hij 
secretaris van de jongeren organisatie van het NVV, de 
socialistische voorloper van het FNV. In 1981 maakte hij de 
overstap naar de Wetenschapswinkel van de Universiteit 
van Amsterdam en vanaf 1986 werd hij onderzoeker bij 
de faculteit Medicijnen van de Universiteit van Amsterdam 
(Arbeidsgezondheidskunde) en promoveerde in 1991 op 
factoren die de blootstelling aan chemische stoffen op het 
werk beïnvloeden. Het proefschrift toonde aan dat veel 

officiлle grenswaarden voor chemische stoffen beïnvloedt 
waren door Amerikaanse chemische concerns. Meer dan 100 
van de 800 grenswaarden werden daarna door de overheid 
herzien.

Vanaf 1991 tot 2000 werkt Ulenbelt bij de Industriebond 
FNV en later bij FNV Bondgenoten, op het terrein van 
arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. In 1999 neem 
hij het initiatief tot oprichting van Bureau Beroepsziekten 
van de FNV en leidde dat tot 2004. In 2004 wordt Ulenbelt 
medewerker sociale zaken bij de Tweede Kamerfractie, en 
mei 2005 trad hij toe tot het partijbestuur. Bij de verkiezingen 
van november 2006 werd Ulenbelt Tweede Kamerlid voor de 
SP. Hij is woordvoerder sociale zaken. 

JAARLIJKSE LEDENBIJEENKOMST 11 FEBRUARI
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“ER zIJN vEEL MENSEN 
IN NEDERLAND DIE 
pESSIMISTISCh zIJN 
gEwORDEN DOOR 
hET KABINETSBELEID. 
zIJ MOETEN DE 
hOOp Op EEN BETER 
NEDERLAND EChTER 
NIET OpgEvEN, 
wANT ALS JE DE 
hOOp OpgEEFT, hEB 
JE DE STRIJD zEKER 
vERLOREN.”

1. OPeNING.
2. MededelINGeN.   
3. NOTUleN JAARVeRGAdeRING 2012
4. JAARVeRSlAG 2012
5. FRAcTIeVeRSlAG 2012
6. BeNOeMING AFGeVAARdIGdeN cONGReS 
7. FINANcIeel VeRSlAG 2012 
8. VeRSlAG KAScOMMISSIe
9. BeNOeMING NIeUWe KAScOMMISSIe
10. BeSTUURSVeRKIezING

PAUze

11. PAUl UleNBelT
12. RONdVRAAG eN SlUITING

Aftredend volgens reglement zijn alle bestuursleden:  
Sjouke van der Heide,  Jos van der Horst, Sikke 
Huitema, Michiel Schrier en Jan drost. Michiel Schrier 
treedt om persoonlijke redenen af als voorzitter maar is 
wel verkiesbaar als bestuurslid.
 
door het bestuur worden de volgende kandidaten 
voorgedragen: 

• In functie verkiesbaar als voorzitter: Jos vd Horst
• In functie verkiesbaar als organisatiesecretaris: Jan 

drost
• Als algemeen bestuursleden (functies worden 

onderling verdeeld): Sjouke van der Heide, Michiel 
Schrier, corrie Gorter en Jeroen van der Wolf

  
Andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 
zaterdag 9 februari 19.30 aanmelden.

Kandidaten voor de functies voorzitter en 
organisatiesecretaris moeten dit wel duidelijk aangeven. 
(Worden in functie gekozen)

AgENDA



AgENDA
CURSUS pOLITIEKE 
BASISvORMINg
dit is een leuke informatieve cursus voor 
iedereen die wat meer van de politiek en de SP 
wil komen te weten.

data: 17 januari, 24 januari, 7 februari, 14 
februari, 28 februari en 7 maart 

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl 

KERNgROEp - hEEL DE MENS
Per bijeenkomst zal een stuk ideologie van de 
partij worden besproken en betrekken we dit op 
lokale onderwerpen.

data: 21 maart, 28 maart, 4 april, 18 april, 25 
april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 4 juli 

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl 

BESTUURSvERgADERINgEN
een keer per maand komt het bestuur bijeen. 
Opgave of meer informatie bij de  Jan drost: 
(058)2551972 of  j.drost2@chello.nl.

4 februari 2013, aanvang 19.30
Gemeentehuis Smallingerland

AChTKARSpELEN EN 
KOLLUMERLAND
door veranderingen binnen de SP in Friesland heten wij 
alle SP-leden in Achtkarspelen en Kollumerland van harte 
welkom binnen bij onze afdeling.  Wij nodigen hen dan ook 
van harte uit voor onze jaarlijkse ledenbijeenkomst om 
kennis met elkaar te maken.

Binnen de SP werkt het zo dat gemeenten zonder SP-
afdeling vallen onder een afdeling van in een andere 
gemeente. Op die manier kan elk lid zich op een 
democratische manier mengen in de partij. Het doel is 
natuurlijk om uiteindelijk in iedere gemeente een zelfstandige 
afdeling van de SP te hebben. Maar, bij de SP gaat dat niet 
zomaar! een groepje mensen in een gemeente vormt eerst 
een werkgroep en gaat actief lokaal aan de slag.  Men valt 
dan nog steeds onder de ‘moeder’-afdeling. Hiernaast kan je 
bijvoorbeeld lezen hoe het de werkgroep in Weststellingwerf 
vergaat.

Heeft de werkgroep een voldoende brede basis 
dan kan men afdeling in oprichting worden. Uit de 
leden van de eigen gemeente wordt een bestuur 
gekozen. Scholingsmedewerkers van de SP, de 
regiovertegenwoordiger en het moeder-bestuur geven 
hierbij de noodzakelijke ondersteuning. Uiteindelijk kan een 
aanvraag gedaan worden op een echte afdeling te worden. 
Hiervoor komt een afvaardiging van het landelijk bestuur op 
bezoek.

zoals wij schreven heten wij de leden uit Achtkarspelen en 
Kollumerland van harte welkom. Het zou nog mooier zijn 
om weer afscheid van elkaar te kunnen nemen en er twee 
nieuwe afdelingen Friesland zijn opgericht. 

Bestuur SP Smallingerland

wESTSTELLINgwERF
Weststellingwerf is een gemeente met vele dorpskernen in 
een zeer uitgestrekt gebied. Het is niet eenvoudig om hier 
een kerngroep te vormen. de argumenten, van leden, om 
niet deel te nemen aan een kerngroep of aan het debat 
zijn heel divers. Het varieert van “Geen tijd” tot  aan “Wat 
heeft het voor zin”. Het heeft dus altijd zin! Als je nooit wat 
doet, nooit je onvrede  laat horen of eventuele oplossingen 
aandraagt zal er nooit iets veranderen.

door navraag in de buurt, bij mensen thuis, 
maatschappelijke instanties, jongeren, enzovoort kom 
je een hoop te weten wat er leeft bij jou in de gemeente. 
Veranderingen aan onder andere  de wet maatschappelijke 
ondersteuning, onderwijs, ontslagregelingen, en jeugdzorg 
hebben veel impact op mensen, gewone mensen zoals 
iedereen. Niet iedereen is instaat om goed onder worden te 
brengen wat voor impact dit heeft op hen. “de gemiddelde 
Nederlander” bestaat immers niet.

Wij als SP zijn zo’n beetje de enige partij die op straat en 
bij mensen thuis aanwezig is, dus de aangewezen partij die 
kan aangeven wat er veranderd moet worden, en wij kunnen 
dat als geen ander goed onder worden brengen. daarom 
heeft het “Wel zin” om je aan te sluiten bij een de kerngroep. 
en “Nee” het kost niet veel vrije tijd als we dit met z’n allen 
doen. daarom is 2013 voor Weststellingwerf het jaar van 
verandering, bezinning en vooral “Nieuwe Kansen”. Samen 
voor meer “Menselijke waardigheid”, “Gelijkwaardigheid” en 
“Solidariteit”.

door: Jeroen van der Wolf


