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Alle leden worden uitgenodigd voor 
een ledenvergadering die op woens-
dag 13 juli plaats zal vinden. Op de 
agenda staan het bespreken van de 
stand van zaken van de afdeling en 
het kiezen van enkele leden van het 
afdelingsbestuur. 

We zullen het hebben over de staat 
van de afdeling. Wat hebben we het 
afgelopen jaar allemaal gedaan en be-
reikt? Hoeveel leden zijn er gekomen 
en gegaan? Wat ging er minder goed 
en wat zullen we nog moeten doen? 
Het afdelingsbestuur is druk bezig om 
een verslag te schrijven. Vanaf 6 juli is 
deze op te vragen bij het afdelingsbe-
stuur.

Verder zullen er bestuursleden geko-
zen of herkozen worden. Voor één van 
de volgende functies kunnen kandida-
ten zich melden:

- Afdelingsvoorzitter
- Penningmeester
- Algemeen bestuurslid
- Algemeen bestuurslid

Deze vacatures, samen met de be-
stuursleden die vorig jaar zijn gekozen 
of q.q. in het afdelingsbestuur plaats 
nemen, maakt een afdelingsbestuur 
van in totaal 7 leden.

Leden kunnen zich vóór maandag 4 
juli aanmelden als kandidaat voor één 
van bovengenoemde functies. Vanaf 6 
juli is de volledige kandidatenlijst op te 
vragen bij het afdelingsbestuur.

Het huidige afdelingsbestuur zal met 
een voordracht komen van kandidaten 
voor het nieuwe afdelingsbestuur. 
Deze is vanaf 6 juli op te vragen via het 
afdelingsbestuur.

Contact met het afdelingsbestuur, 
ook voor vragen en meer informatie: 
utrecht@sp.nl of via 030-2960098.

Functieprofiel alle leden afdelingsbestuur
- Wij verwachten van leden van het 
bestuur dat zij zich daadwerkelijk en met 
enthousiasme inzetten voor het werk in de 
afdeling op allerlei terreinen.
- Ook ligt het voor de hand dat een 
bestuurslid regelmatig deelneemt aan 
politieke scholingen en vergaderingen en 
de moeite doet om door zelfstudie vooruit 
te komen.
- Het lidmaatschap van de partij en dus 
ook het bestuurslidmaatschap is geba-
seerd op vrijwilligheid en overtuiging. 
Maar het houdt ook in dat er afspraken 
worden gemaakt waar men zich aan 
houdt. Actief zijn voor de partij als be-
stuurslid is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Taken:
- Neemt deel aan de vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur (min. eens per twee 
weken)
- Zoekt actief naar nieuw kader, werft 
actieve leden voor kaderfuncties 
- Levert uit eigen beweging een bijdrage 
aan de verdere uitbouw van de afdeling en 
zet zich daarvoor naar vermogen in
- Neemt deel aan diverse andere inter-
ne en externe vergaderingen, zoals de 
regioconferentie (2 keer per jaar) en het 
partijcongres 

Eisen:
- Is lid van de SP en woont in het werkge-
bied van de afdeling
- Heeft interesse in de actuele politiek, 
zowel plaatselijk als landelijk
- Beschikt over goede organisatorische en 
communicatieve eigenschappen
- Beschikt over goede uitdrukkingsvaardig-
heden
- Kan zelfstandig functioneren
- Is betrouwbaar en bereid zich minimaal 
twee jaar beschikbaar te stellen
- “Netwerker”
- Beschikt over veel vrije tijd

Uitnodiging: algemene 
ledenvergadering 13 juli

Specifieke eisen penningmeester
- De penningmeester neemt zitting in het 
Algemeen Bestuur van de afdeling en is 
daarin verantwoordelijk voor de afde-
lingsfinanciën en de fractiefinanciën.

Taken:
- Het bijhouden en beheren van de 
financiële administratie van de afdeling 
en de fractie
- Het maken van een financieel jaarver-
slag
- Het opstellen van een begroting (in 
overleg met de overige bestuursleden)
Is zeer nauwkeurig

Eisen:
- Heeft boekhoudkundige ervaring of is 
bereid hierin geschoold te worden

Specifieke eisen afdelingsvoorzitter
- Is politiek eindverantwoordelijk voor 
alle activiteiten binnen de afdeling

Taken:
- Is lid van het algemeen bestuur van de 
afdeling en zit de vergaderingen voor
- Bereidt de vergaderingen van het alge-
meen bestuur voor
- Weet van het bestuur een hecht team 
te maken
- Vertegenwoordigt de afdeling
- Is uit hoofde van zijn/haar functie lid 
van de Partijraad
- Vertegenwoordigt de afdeling in het 
regio-overleg
- Maakt maandelijks een afdelingsverslag 
t.b.v. het partijbestuur

Eisen:
- Is SP-lid in hart en nieren en woonach-
tig in de afdeling
- Is ingevoerd in de actuele politiek, 
zowel plaatselijk als landelijk
- Kan lijnen uitzetten, heeft visie en kan 
goed delegeren
- Heeft uitstekende communicatieve 
eigenschappen en uitdrukkingsvaardig-
heden
- Heeft bestuurservaring
- Is een “teambuilder” en “netwerker”; 
weet mensen te enthousiasmeren en te 
activeren



SP wil 

De laatste maand is ook de Utrechtse 
afdeling flink aan de slag gegaan met de 
campagne voor het Nationaal ZorgFonds. 

De tussenstand na een maand de deuren 
langs gaan in de Bomenbuurt in Ondiep:

Ruim 150 contactgege  
vens. Een derde van de   
mensen geven hun con  
tactgegevens af. Nog   
eens zoveel geven aan   
de campagne te steu  
nen. We hebben 4 (po  
tentiële) nieuw leden.

Vijf dagen voor einde contract nog geen 
bericht of je kan blijven. € 1.400 borg 
moeten betalen aan de verhuurder ter-
wijl die nog € 1.100 van je in kas heeft. 
Te horen krijgen dat er geen andere wo-
ning beschikbaar is, terwijl je buurman 
op hetzelfde moment wordt opgebeld of 
hij interesse heeft in andere woonruim-
te. Het kan allemaal bij Portaal, in het 
complex Oudegeinlaan (Hoograven). 

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “De 
sloop van het complex wordt uitgesteld. 
Kunnen de tijdelijke huurders blijven, 
kunnen ze doorschuiven naar een ander 
deel van het complex? Het lijkt erop 
dat daarover bij Portaal gewoon nog 
helemaal niet is nagedacht. Belachelijke 
zaak.” Ook de manier waarop beheerder 
FMT – namens Portaal - omgaat met de 
huurders zint Schipper allerminst: “Je 
wordt als tijdelijke bewoner gebruikt als 
pinautomaat en als pingpongbal van het 
kastje naar de muur gemept. 

De laatste paar maanden is uit buurton-
derzoeken van de SP sowieso gebleken 
dat de tijdelijke verhuur in Utrecht een 
jungle is. Hoog tijd dat daar betere 
afspraken over worden gemaakt met de 
corporaties. De wethouder moet aan de 
bak.”
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Een grote meerderheid van de partijen 
in de Utrechtse gemeenteraad spreekt 
zicht uit tegen de verbreding van de A27. 
SP, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, 
Student & Starter en Partij voor de Die-
ren geven hun steun aan de zienswijze 
die de gemeente Utrecht hiertegen wil 
indienen. De partijen zijn het eens dat 
verbreding onnodig en veel te duur is, 
de luchtkwaliteit aantast, leidt tot meer 
geluidshinder en een aanslag betekent 
op natuurgebied Amelisweerd.

Toch mocht de tekst op een aantal 
punten nog wel een stuk scherper, vond 
de SP. Zo komt onvoldoende naar voren 
dat er binnen de bestaande situatie 
goede alternatieven voorhanden zijn om 
toenemend autoverkeer in de toekomst 
op te vangen.
Utrecht verzet zich, net als de SP, al jaren 
tegen de verbreding van de A27. Nu het 
ontwerptracebesluit op tafel ligt, is dit 
de laatste mogelijkheid tot inspraak. 
Deze periode loop tot 20 juni.

Op 5 juni vond er een demonstratie 
plaats in Lunetten tegen de verbreding 
van de A27, georganiseerd door de 
Kerngroep Ring Utrecht. Naast de SP 
warensprekers van verschillende partijen 
en actiegroepen hierbij aanwezig. 

De stand van zaken: de campagne voor een 
Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

VOLG JE ONS OOK ONLINE?
Veel nieuws en uitnodigingen staan niet 
alleen in het inlegvel en op de site maar 
kun je ook in de mail ontvangen. Zo blijf 
je altijd op de hoogte. Kijk op utrecht.
sp.nl om je aan te melden.
Facebook en twitter
Volg, like en deel onze berichten! Op 
facebook.com/sputrecht of twitter.com/
sputrecht.

FNV wint: geen ontslag, 
wel gat in de begroting
Onlangs heeft de rechter bepaald dat 15 
medewerkers van de Bibliotheek Utrecht 
niet ontslagen mogen worden. De FNV 
heeft daarmee het kort geding gewon-
nen dat zij had aangespannen tegen de 
bibliotheek vanwege reorganisatie- en 
bezuinigingsplannen.

De bibliotheek was voornemens 15 
medewerkers te ontslaan, en ruim 100 
vrijwilligers aan te nemen. FNV stelde 
dat hier sprake was van werkverdrin-
ging en spande een kort geding aan. De 
rechter stelt de vakbond in het gelijk dat 
de huidige medewerkers van de biblio-
theek ook ingezet kunnen worden bij de 
nieuwe taken die de bibliotheek wil gaan 
uitvoeren en dat daar dus geen vrijwilli-
gers voor nodig zijn.

De SP is erg blij met deze uitspraak, 
maar wil wel weten wat de gevolgen zijn 
voor de bibliotheek. “We constateren 
wel dat de begroting van de bibliotheek 
nu niet meer sluitend is.Dat was een eis 
in het pas aangenomen raadsvoorstel. 
Bovendien willen we niet dat de extra 
personeelskosten afgewenteld worden 
op de publieke dienstverlening en dat 
de wijkvestigingen in de gevarenzone 
terechtkomen.” Daarom heeft SP-raads-
lid Hilde Koelmans schriftelijke vragen 
ingediend bij wethouder Kreijkamp.

Op de eerste buurtbijeenkomst waren 
20 mensen aanwezig. Afdelingsvoorzitter 
Milos Todorovic: “We zijn nu een kleine 
maand bezig om een beweging op te zet-
ten. We beginen klein in Ondiep, maar 
zodra het daar goed loopt zullen we 
zeker verder kijken naar andere wijken in 
de stad.” 

In 150 afdelingen door het hele land 
worden acties opgezet en mensen geor-
ganisseerd.
“Dit moeten doorzetten. Dit moet een 
grote en brede beweging worden. Er 
moet nog een hoop gefolderd worden, 
we pakken acties op en we gaan nog 
veel vaker de deuren langs. Alle leden 
die een handje willen helpen zijn van 
harte welkom!”

Utrecht spreekt zich 
uit tegen verbreding 
van de A27

Tijdelijke huurders als 
pingpongbal en pinau-
tomaat


