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SP-afdeling Veldhoven in 

oprichting! 
 
We hebben van het partijbestuur 
groen licht gekregen om ons voor te 
bereiden op de officiële oprichting van 
de SP-Afdeling Veldhoven! 
Het oprichten van een nieuwe afdeling 
is geen fluitje van een cent!  Pas als er  
in een gemeente een homogene, goed 
geschoolde, actieve ledenwerkgroep 
bestaat, die het nodige gepresteerd 
heeft in de vorm van acties en contact   
met de bevolking kan men bij de 
partijraad een aanvraag indienen om 
‘afdeling in oprichting’ te worden. 
 
In Veldhoven zijn we met een 
werkgroep vol enthousiasme al een 
jaar bezig met de uitvoering van een 
10-stappenplan, waarmee we  het 
partijbestuur moeten overtuigen dat 
we klaar zijn om een zelfstandige 
afdeling te worden. Enthousiasme is 
daarbij absoluut nodig en aanwezig, 
maar stabiliteit van de groep is net zo 
belangrijk. De juiste mensen moeten 
klaar staan om een bestuur te vormen, 
om acties en campagnes te voeren, en 
uiteindelijk een raadsfractie te leveren 
voor de raadsverkiezingen van 2018. 
Het is nog een hoop werk, maar het 
gaat lukken!   
Na 12 jaar afwezigheid is een 
SP-gemeenteraadsfractie in Veldhoven 
keihard nodig. Een grote stap in de 
goeie (linkse) richting is dus gezet!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar omdat het een nog een flinke 
klus is, zijn we druk op zoek naar 
SP-leden die ons daarmee kunnen 
helpen.  

Daarom hierbij een oproep in  
deze nieuwsbrief. Je hoeft nog geen 
politieke ervaring te hebben: de partij 
zorgt voor scholing. Ook 
‘nieuwelingen’ zijn dus van harte 
welkom. Heb je een echt SP-hart en 
ben je bereid om mee te doen aan 
acties -  flyers rondbrengen, contact 
leggen met wijkraden, meedraaien in 
een gezellige afdeling – en heb je 
misschien animo voor het werk in een  
gemeenteraad, neem dan contact op 
met Frans van Meer.  Mail naar 
fvmeer@onsmail.nl, of bel hem op: 
06-37305877. 
We hebben jou hard nodig om de 
bocht naar links te nemen, dus doe 
mee! We kunnen aan de slag!! 
 

Spetters van Veldhoven (2)  -  

Maak kennis met  Sytze van 

Veen 
U bent lid van de SP in Veldhoven.  

Heel fijn maar vraagt U zichzelf wel 

eens af wat voor soort mensen nog 
meer lid zijn en om welke reden?                                                                  

Onze afdeling is heel gevarieerd; dus 
willen wij in deze rubriek maandelijks 

iedereen nader kennis laten maken 
met een van onze eigen Spetters. 

Deze energieke en positief ingestelde 

jongen is met zijn 21 jaar een van de 
jongste SPetters van Veldhoven. Hij 

woont samen met zijn vriendin in een 
knus boerderijtje aan het Schoot en 

voelt zich hier in de natuur helemaal 

thuis. Gitaarspelen en in zijn moestuin 
werken geeft hem rust. Ook is hij dol 

op kippen, hij heeft zelfs een 
broedmachine; en de kippen mogen 

bij hem vrij rondlopen. Je kunt bij hem 
terecht voor je verse eitjes! Zijn 

streven is om in de toekomst ooit 

helemaal zelfvoorzienend te kunnen 
leven. 
Sytze heeft bepaald geen makkelijke 
jeugd gehad; hij kreeg daarom al jong  

met jeugdzorg te maken. Hij werd lid 

van de cliëntenraad; door zijn 
ervaringen met verschillende soorten 

mensen, organisaties en belangen 

werd zijn interesse gewekt om daar 
meer mee te doen.  

Sytze houdt van filosoferen en is 
vrijdenkend. Hij studeert ook nog  

psychologie aan de Open Universiteit. 

Door zichzelf verder te ontwikkelen 
ontdekte hij dat zijn grootste 

passie/hobby toch de politiek is. Na 
zich goed in allerlei onderwerpen 

verdiept te hebben kwam hij duidelijk 
uit bij de SP, werd meteen lid en 

meldde zich direct om de handen uit 

de mouwen te steken.  
Sytze is nu actief in de werkgroep en 

hoopt in 2018 voor de SP in de 
gemeenteraad te mogen komen. 

Maar waarom nou eigenlijk exact de  

SP?  Zijn antwoord: “Ik ben een 
mensen-mens. Ik ga graag de straat 

op, in contact met mensen. Campagne 
voeren is het leukste. Ik herken dit in 

mede-SP'ers” 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

28 november Partijcongres 
Eind november houdt de SP haar 21e 
partijcongres. Daaraan wordt 

deelgenomen door afgevaardigden 
van de leden en de leden van het 

partijbestuur.  
Het congres stelt het verslag vast van 

het partijbestuur over de periode sinds 
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het vorige congres. Het congres 
bespreekt ook de algemene politieke 

situatie en neemt besluiten over de te 
volgen politieke lijn. Tevens kiest het 

ten minste negen leden rechtstreeks in 

het partijbestuur. Zo wordt, als 
opvolger van Jan Marijnissen, ook een 

nieuwe partijvoorzitter gekozen. Via 
krant en tv hebt u wellicht al vernomen 

dat er twee kandidaten zijn, 
vakbondsman Ron Meyer en Tweede 

Kamerlid Sharon Gesthuizen. 

 
Momenteel worden de stukken voor 

dat congres klaargemaakt. Eén stuk is 
al klaar en kan door ieder lid gelezen 

worden: het verslag over het doen en 

laten van de partij in de periode 2012 – 
2015. Het heet ‘De SP aan het 

werk’. U kunt het lezen, als u met uw 
lidnummer en wachtwoord inlogt op 

www.spnet.nl 
Enkele conclusies uit dat verslag zijn 

deze:  

 
- De SP streeft binnen en buiten de 
parlementen naar samenwerking met 
anderen. (…) Al sinds 2004 spant onze 
partij zich in om binnen de Tweede 
Kamer tot versterking van de 
samenwerking op links te komen. 
Vooral door de opstelling van de PvdA 
na de verkiezingen van 2006 en 2012 
is er van die gewenste linkse 
samenwerking tot nog toe weinig 
terecht gekomen. 
Wat betreft de buitenparlementaire 
samenwerking is vooral de relatie met 
de vakbond FNV sterk verbeterd. 
 
- De kabinetten Rutte-1 (VVD, CDA, 
PVV) en Rutte-2 (VVD, PvdA) hebben 
de nadruk gelegd op 
bezuinigen, het verkleinen van de 
publieke sector en het meer ruimte 
bieden aan marktwerking in de 
publieke sector. De inkomens- en 
vooral de vermogensverschillen zijn 
gegroeid. Daartegen hebben 
we op veel terreinen onze 
alternatieven gepresenteerd en daar 
steun voor gezocht. Daarbij hebben 
we stappen vooruit gemaakt, maar we 
zijn er nog lang niet.  
 
- De combinatie van economische 
crisis, werkloosheid, dalende 
koopkracht, migratie en 

integratieproblemen zorgt niet alleen 
in Nederland, maar in heel Europa tot 
groeiende sociale en politieke 
spanningen. De SP spant zich in om te 
voorkomen dat mensen op grond van 
geloof, kleur en cultuur tegenover 
elkaar komen te staan en tegen elkaar 
uitgespeeld worden. Dit doen we door 
een sociaaleconomisch beleid waarin 
de lusten en lasten eerlijker verdeeld 
worden, bevolkingsgroepen in te 
sluiten in plaats van uit te sluiten en 
integratieproblemen aan te pakken in 
plaats van weg te kijken. 
 
Ter voorbereiding op het Landelijke 

Congres vindt in het Eindhovense 

SP-partijhuis op 25 september een 
Algemene Ledenvergadering plaats. 

Dit wordt natuurlijk spannend want 
het gaat over vernieuwing van de 

partij als gehee. Daarnaast word je 
bijgepraat over wat er speelt in onze 

eigen afdeling. (n.b. datum kan nog 
gewijzigd worden!) 
 

SP steunt acties van 

politieagenten en 

ambulancepersoneel 

De afgelopen maanden zijn 
politieagenten en 

ambulancemedewerkers in actie 
gekomen voor een betere cao. Beide 

beroepsgroepen hebben te maken met 

onregelmatige werktijden en een hoge 
werkdruk. De 5 procent 

loonsverhoging (na jaren van een 
0-lijn!) die door de minister geboden 

wordt, is een sigaar uit eigen doos. Die 

gaat volgens de politiebonden ACP en 
NPB namelijk voor een groot deel 

betaald worden door verlaging van de 
door de overheid af te dragen 

pensioenpremies, waardoor het 

overheidspersoneel op lagere 
pensioenen uitkomt. 

 

 

 

 

 

 

De SP staat achter de actievoerders, 
omdat mensen die dag en nacht voor 

ons klaar staan, recht hebben op een 
fatsoenlijk loon en goede 

arbeidsvoorwaarden. Ze  roept ons op 
om eens langs te gaan bij de 

ambulancewerkers en de agenten om 

ze onze steun aan te bieden.  

Neem wat lekkers en een warme 
verklaring voor hen mee. De agenten 

proberen ook via de sociale media 

steunbetuigingen te verzamelen: zie 
iksteundepolitie.  

Het ambulancepersoneel uit Oss kreeg 

van lokale SP’ers een lekkere taart 

aangeboden en werd meteen 
gevraagd de enquête over de 

toekomst van de ambulancezorg in te 
vullen. (De ambulancemedewerkers 

op de foto zijn overigens werkzaam in 
Zwolle.) 

16  oktober: Politiek café 

‘NIEUWSOCIALISME IN EUROPA’ 
Op vrijdag 16 oktober zal 

SP-Eindhoven samen met de 
Noord-Limburgse afdeling van de 
Belgische PVDA een politiek debat 
organiseren over het thema 
"Nieuw socialisme in Europa". De 
Belgische PVDA is wat de SP in 
Nederland is: de partij die 
laat zien dat er op links echte 

alternatieven zijn voor de 
hedendaagse problemen. 
Tijdens het politiek café zal van 
beide partijen een parlementslid 
aanwezig zijn. Voor de SP zal 
Ronald van Raak komen en voor 
de Belgische PVDA Raoul Hedebouw. 
Hedebouw is zich de laatste tijd in 
het Belgische parlement aan het 
presenteren als het sociaal 
geweten van België met 
opzwepende betogen waarbij hij 
geen blad voor de mond neemt. 
Het politiek cafe zal plaatsvinden in 

Neerpelt (België). Het bestuur van 
SP-Eindhoven zal voor vervoer naar 
Neerpelt zorgen vanuit Eindhoven. 
Meld jezelf aan via eindhoven@sp.nl. 
 
Voor vragen over de Tribune en voor 
bezorgklachten kunt u terecht bij John 
van Kaathoven, tel. 040-2550506 of 
06-20511575. 
E-mail:j.kaathoven8@upcmail.nl

 

http://www.spnet.nl/
https://www.spnet.nl/sites/default/modules/civicrm/extern/url.php?u=174&qid=180231
https://www.spnet.nl/sites/default/modules/civicrm/extern/url.php?u=175&qid=180231
https://www.spnet.nl/sites/default/modules/civicrm/extern/url.php?u=183&qid=180231
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