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#PAKDEMACHT



VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGERS UIT 
IDEALISME

Onder de titel; Twee ton aan Friese knaken naar de SP, geeft Saskia van 
Westhrenen een opsomming van de hoogte van de afdracht aan de partij 
door de Friese volksvertegenwoordigers van de SP. Na het lezen van 
het artikel voelen wij de behoefte om enige toelichting te geven op de 
afdrachtregeling, die wij zien als het kroonjuweel van onze partij.

Enerzijds vinden we het vreemd dat onze afdrachtregeling bijna jaarlijks 
aandacht in de media krijgt. Meestal met een tendentieuze kop. Onze 
volksvertegenwoordigers maken dit geld inderdaad over aan de partij 
kas, maar bij andere partijen verdwijnt evenveel belastinggeld in de 
eigen broekzak van de vertegenwoordigers. Anderzijds geeft het ons de 
gelegenheid om uit te leggen dat de SP heeft haar idealen hoog in het 
vaandel heeft staan.

Met een groot aantal lokale vrijwilligers zetten wij ons in voor een 
socialere wereld. Idealisme en niet onze portemonnee is daarbij de 
grootste drijfveer. Dit geldt voor alle SP-ers die op straat, in de raad, 
in de staten en binnen colleges strijden voor een beter Fryslân. Onze 
volksvertegenwoordigers en bestuurders maken hun bijdrage over aan 
de partij en ontvangen hiervoor een vergoeding terug, die stukken lager 
ligt dan wat zij voor hun ambt ontvangen van de gemeente of provincie. 
Hiermee behandelen we iedereen binnen de partij gelijkwaardig, of je nu 
folders rondbrengt of bestuurlijk bezig bent.

Met de afdrachtregeling blijven wij een sterke onafhankelijke partij. 
Hierdoor kunnen wij onze eigen acties voeren. Binnen de gemeente, 
maar ook landelijk. Een voorbeeld hiervan is de campagne voor de 
zorg. Ook tijdens verkiezingen kunnen wij eigenstandig onze boodschap 
overbrengen. Daarnaast is het een solidaire regeling. Al onze vrijwilligers 
kunnen hierdoor kosteloos scholing ontvangen. Dit is niet alleen goed 
voor deze mensen, maar ook voor de SP.

In Fryslân zijn wij trots op deze regeling. Door een groot deel van onze 
inkomsten ten goede te laten komen aan de partij kunnen wij knokken 
voor een maatschappij waarbij solidariteit, gelijkwaardigheid en de 
menselijke maat niet verloren gaan. Door de afdrachtregeling geven wij 
hier ook binnen de partij, die gedragen wordt door vrijwilligers, invulling 
aan.

Ramon Vos, fractievoorzitter Smallingerland
Jos van der Horst, wethouder Smallingerland
Michiel Schrier, gedeputeerde Fryslan

AGENDA 
Woensdag 6, donderdag 7 
en vrijdag 8 maart

We gaan ’s middags van 13.30 -15.30 uur en ’s 
avonds van 19,00- 20.30 uur
De wijken in om te flyeren en te kloppen.
Voor de acties kom ik je graag halen.

Zaterdag 9 maart 

We  verzamelen om 11.00 uur voor de Lawei.

Dit is de laatste zaterdag van de campagne.
We hebben hard gewerkt in de afdeling en mee 
kunnen helpen om de peilingen om te kunnen 
buigen in een stijgende lijn.
Deze willen we vast houden en vergroten.

We willen graag nog 1x in de wijken en het 
centrum laten zien dat we er toe doen.
We  gaan dan het centrum en de wijk in en maken 
er een gezellige boel van maken.
Later aansluiten of eerder stoppen kan zeker.

Maandag 11 en dinsdag 12 maart

We gaan ’s middags van 13.30 -15.30 uur en ’s 
avonds van 19,00- 20.30 uur
De wijken in om te flyeren en te kloppen.
Voor de acties kom ik je graag halen.

Doet u ook mee met de SP? 

Meld u aan via leeuwtjes400@hotmail.com
Of sluit gewoon aan.

André van Leeuwen
Voorzitter-SP Smallingerland

 


