
Socialistische Partij afdeling Haarlem

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 april 2016

Opening

De voorzitter Bas Vermaat opent de vergadering en kondigt aan dan Annefeite Bloem (raadslid) 
vandaag dagvoorzitter zal zijn.

Agenda

1. Opening

2. Kandidaatstelling SP-fractie Tweede Kamer

3. Zorgactie

4. Bestuursverkiezing en verkiezing Renske voor de Tweede kamer

5. Jaarplan 2016 / 2017

6. Verslag Kascommissie

7. Rondvraag

8. Sluiting

Opening

Zie hierboven

Het aantal aanwezigen loopt gedurende de vergadering op van 22 tot 25

Bas beveelt de hele ploeg van voor te stellen bestuursleden aan en noemt de doelstelling een aparte 
afdeling op te richten voor de Haarlemmermeer.  Hij stelt zich als doel een zichtbare afdeling in het 
werkgebied Haarlem en omgeving.

Kandidaatstelling SP-fractie Tweede Kamer

Renske heeft overwogen wat haar kan bewegen weer een periode deel uit te maken van def ractie
en redenen dit niet te doen. Redenen dit niet te doen zijn haar privéleven en de werkbelasting in de
fractie. Een grote fractie (minimaal 20 leden) resulteert in een redelijke belasting. Verder is steun van
de afdeling een eis. Later gedurende de vergadering vindt de stemming plaats Renske wordt unaniem
gekozen.

Zorgactie

Onder verwijzing naar het rapport “De Zorg is van Ons” kondigt Renske vervolgens een campagne
aan. Dit keer niet het verzamelen van handtekeningen door SP-leden, maar een partij-onafhankelijke
campagne namelijk  het verzamelen van telefoonnummers van mensen die  zien dat de Zorg  een



verkeerde ontwikkeling doormaakt. Deze mensen zullen door SP landelijk worden gebeld om de actie
uit te breiden. De lokale afdelingen zullen ondersteunende acties voeren, allianties zullen worden
gesloten met andere maatschappelijke groeperingen.  Doelen zullen zijn:

1. Mensen aan ons te binden los van partijen

2. Verzet tegen de doelstelling winst te maken over de ruggen van kwetsbare mensen

3. Verzet tegen verspilling (leasbakken, onnodige kantoren en managementlagen)

4. De oprichting van een Nationaal Zorgfonds waarop iedereen een beroep kan doen

5. De verschuiving van taken van de verzekeraars naar dit Nationale Zorgfonds

6. De afschaffing van het Eigen Risico

7. De  afschaffing  van  kosten  voor  reclame en bureaucratie  en financiële  vergoedingen  aan
partijen die overstappen mogelijk maken

8. Landelijk beheer, lokale contracten

Bestuursverkiezing

De kandidaten stellen zich voor met gegevens zoals beroep, taak binnen het bestuur, wat hen
drijft.  De  stemming  is  schriftelijk.  Tellers  zijn  Pieter  Klein,  Gea  Derks  en  Jasper  Smits.  De
kandidaten zijn:  Bas Vermaat,  Carin Nijssen, Fred Spaansen, Hans Juijn,  Corine Eckhard, Irma
Wardenier, Angelique de Boer. Deze kandidaten worden gekozen met 20 tot 22 stemmen van de
beschikbare 23 aanwezigen.

Henoch heeft moeten afhaken door drukke werkzaamheden (IND) in verband met de opvang van
vluchtelingen.

Jaarplan 2016 / 2017

Frits  Garretsen,  fractievoorzitter  en  als  zodanig  altijd  aanwezig  bij  bestuursvergaderingen,
presenteert het jaarplan 2016 /2017, bij  dit  verslag gevoegd, met nadruk op de belangrijkste
zaken. Zoals de nodige steun van de leden en het incasseren door verzekeraars terwijl het geld
nodig is om te leven. Verder komen aan de orde de fraudegevoeligheid van de Wet Thuiszorg, de
vraag om mensen in hun wijk om contactpersoon te zijn met de SP-afdeling, de thuiszorg te
geven naar noodzaak, niet maximaal 2 uren (Haarlem houdt € 1 tot 1,5 miljoen over!), scheef
wonen (Huur is veel te hoog in vergelijking tot inkomen), geen sloop van woningen!)

Een voorbeeld van een actie is de geplande aktie in de slachthuisstraat te houden op 25 juni. Een
andere is de actie van 1 mei bij de dokwerker. Hier willen we samen naar toe. Vertrek stationshal
10.10 uur.

Kascommissie

Corine  doet  verslag  aan  de  vergadering  namens  de  driekoppige  kascommissie  (met  Eva
Gerrebrands en Hans Hoefman). Het gaat hier over 2014. De boekhouding klopt geheel. Er is
zuinig met geld omgegaan geheel binnen de gestelde doelen.



Op voordracht van de Kascommissie beslist de vergadering het bestuur decharge te verlenen.

Rondvraag

Er zijn geen vragen. Wel wordt een opmerking gemaakt over de praktijk zo goedkoop mogelijke
geneesmiddelen in te zetten die bijwerkingen (kunnen) hebben

Sluiting

Om 9.15 sluit de voorzitter Anne de vergadering en begint het informele gedeelte van de avond.

Notulist (Hans)



Jaarplan 2016 – 2017

De landelijke SP roept op tot een actieplan voor meer afdelingen. Er moet weer een Afdeling 
Haarlemmermeer komen. Bijkomend voordeel, de afdeling Haarlem wordt ontlast. Een aantal 
leden uit Haarlemmermeer krijgt daartoe ondersteund door het bestuur de opdracht tot de vorming 
van een afdeling Haarlemmermeer. Er wordt de datum voor een oprichtingsvergadering geprikt. 
Belangrijk is dat Haarlemmermeer aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 meedoet.

In 2016 moet zijn geinventariseerd welke huidige fractie- bestuurs-  en kerngroepleden op de lijst 
willen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 en de gemeenteraadsverkiezing in 2018. 

Het belangrijkste verkiezingspunt voor zowel de tweedekamer als gemeenteraadsverkiezingen 
wordt de zorg. Er zijn afspraken gemaakt tussen bestuur en de FNV voor de oprichting van een 
platform voor de thuiszorg in Haarlem.

In iedere Haarlemse wijk zorgen voor een Sper die het informatiepunt vormt voor de wijk, zoals 
nu Fred voor de Amsterdamse buurten. Hij/zij volgt de wijkraadsvergaderingen.

Vluchtelingen. Er komt een jaarkrant over vluchtelingen uit. De werkgroep vluchtelingen volgt de 
nieuwste ontwikkelingen op de voet.

De Speerpunten van de afdeling zijn nog steeds: Armoede, Wonen, Zorg. Deze hebben zich 
negatief ontwikkeld onder invloed van “Brussel” en de landelijke PVDA en VVD met hun 
collaborerende landelijke partijen (de zogenaamde “Constructieve oppositie”). Het 
Vluchtelingenprobleem is hierdoor verergerd: Spanning op de Woning”markt” en de vrees voor 
verdringing van Werk. Lokaal wordt er zoveel mogelijk met andere lokale partijen samengewerkt 
om de gevolgen van het negatieve landelijke beleid te verzachten. 

De SP afdeling Haarlem laat niet na zoveel mogelijk van zich te laten horen met lokale acties. 
Hiervoor is de medewerking nodig van gedreven lokale SP leden. Acties zoals nodig voor de 
afschaffing van het Eigen Risico, voor een goede Thuiszorg, tegen avonturen in landen grenzend 
aan Rusland zijn slechts voorbeelden.


