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De laatste.....

beste SP-leden, dit is het laatste 
inlegvel dat de afdeling Veldhoven 
aan de Tribune toevoegt. Voortaan
zullen wij u vooral digitaal 
informeren. In Veldhoven is 1 lid 
dat zich heeft aangemeld voor een
papieren versie van het inlegvel en
daar zullen wij natuurlijk voor 
zorgen. 

Voor alle anderen: op de website 
van de afdeling veldhoven.sp.nl 
vind je nog steeds het kopje 
nieuwsbrieven. In digitale vorm zal
de nieuwsbrief blijven bestaan als 
handig verzamelpunt van voor de 
afdeling belangrijke zaken.

Wij danken vooral Lau Kanen als 
vaste ' columnist'  van het inlegvel 
en rekenen erop dat hij zijn 
bijdrage ook op het digitale 
platform zal blijven leveren.

Algemene Leden Vergadering 
(ALV)

Om er zeker van te zijn dat we 
iedereen op tijd bereiken, hebben 
we de uitnodiging voor de ALV per 
post gestuurd. Natuurlijk hopen wij
daarmee ook op een grote 
opkomst! 

Aan de orde zijn het 
partijprogramma van de SP voor 
de Tweede Kamer verkiezingen en 
de verkiezing van het 
afdelingsbestuur. 

Als er nog tijd is, besteden we die 
aan de actie voor het Nationaal 
Zorgfonds.

Ook uw stem is belangrijk, laat u 
horen.
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Nationaal Zorgfonds en 
verkiezingen

In Veldhoven zullen wij de 
campagne voor het Nationaal 
Zorgfonds voeren met huis-aan-
huis acties, verschillende acties bij 
supermarkten en een 
voorlichtingsavond met een van de
landelijke SP-kopstukken.

Op dit moment halen wij de 
contacten aan met de mensen die 
zich bij de enquete in juni hebben 
opgegeven als actie-lid. 

(met excuses dat dit nog niet 
eerder is gebeurd)

Omdat deze actie zeker doorloopt 
tot aan de verkiezingen, hebben 
we echt meer menskracht nodig. 
Doet u nog mee of kent u een 
enthousiasteling? Laat het ons 
weten!

Op de website kunt u zien wat er 
te doen is.....of anders tot ziens 
aan uw voordeur!
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