Agenda
Ledenvergadering SGP-jongeren

Datum vergadering:
Notulist:

2 november 2019
Corline Verschuure

Locatie:
Aanvang:

Buitenplaats Kameryck, Kamerik
9.30 uur

1. Opening door de voorzitter ad interim, Arie Rijneveld
De voorzitter, Arie Rijneveld (AR), opent de vergadering en heet iedereen welkom. We zingen psalm 62
vers 1 en Anne-Ruth Overduin (ARO) leest Psalm 62 en begint met gebed.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Mededeling en ingekomen stukken
De vacature voor Leden en Lokaal is in overleg met HR en de adviescommissie niet vervuld. Het
bestuur bespreekt deze vacature tijdens de vergadering in november. De vacature wordt zo snel
mogelijk weer open gesteld.
4. Vaststellen notulen jaarvergadering 30 maart 2019 (Bijlage 1)
De notulen van de jaarvergadering 30 maart 2019 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Toelichting begroting 2020 (Bijlage 2)
Kees Boer (KB) licht de begroting toe:
De opgestelde begroting is gebaseerd op de cijfers van 30-6 en later geüpdatet aan de hand van de
cijfers van 30-9. De verwachting is dat de subsidie binnenlandse zaken in 2020 iets hoger is door een
wijzing in de wet financiering politieke partijen.
Kostenplaats Algemeen: de uitvoeringskosten (trainingskosten) zijn nul. Die zijn verschoven naar de
laatste pagina commissie Organisatie en Relatie.
Kostenplaats politiek bestuur: wij betalen contributie aan ECP Youth en organiseren activiteiten in
samenspraak met hen wat ons financieel voordeel oplevert.
Kostenplaats commissie Communicatie: de kosten voor de website zijn lager begroot, omdat we een
nieuwe website gaan ontwikkelen waar minder kosten aan verbonden zijn.
Kostenplaats commissie Organisatie en Relatie: daar zijn de trainingskosten nu terecht gekomen.
Vragen:
Jan Herber Hoogendoorn (JHH): Is het zinvol om te experimenteren met een online bank om kosten te
besparen?
KB denkt hier nog over na. Hij onderhandelt nog met de Rabobank om de totale kosten te laten dalen.
Op dit moment is de Rabobank de bank die SGPJ het best kan ondersteunen om zoveel geld als
mogelijk over te houden voor de lokale commissies.
Lianne Ruitenbeek (LR): Waarom zijn de personeelskosten (pagina 3) begroot, terwijl we ze vorig jaar
flink naar beneden zouden brengen?
KB: Margreet Westerhout maakt begroting personeelskosten. We gaan iets over het salaris van 2019
heen. Het is nu realistischer begroot, want Niek kan niet opeens minder verdienen.

Walter Jordaan (WJ): Bij sponsoring (laatste pagina) staat niets, wordt daar niets aan gedaan?
KB: De sponsoring is ingecalculeerd bij de begroting van de SGP-Jongerendag.
Tom de Nooijer (TdN): Wat is de visie op de begroting?
WJ: Hoe staat het met algemene reserve?
KB: t/m 30-9 een positief resultaat. We verwachten positief te eindigen, maar wel iets onder de
begroting. De algemene reservestand is nu onbekend. Pas als de hele jaarrekening in voorjaar gemaakt
is, kan ik het precieze bedrag zien. Het eigen vermogen is in ieder geval positief. We voldoen ook aan
de gestelde norm.
WJ: Is het mogelijk om de sponsoring toch te specificeren, zodat het duidelijkheid creëert.
KB: Ga ik over nadenken.
WJ: Is er een plan om de algemene reserve op peil te brengen?
KB: De financiën zijn op orde. Op dit moment is de reserve nog voldoende voor financiële tegenvallers.
6. Wijziging statuten (Bijlage 3)
Josefien Verschuure (JV): LR heeft de statuten doorgenomen op fouten en dergelijke. Bedankt daarvoor.
We stemmen apart over de statuten en HR omdat er verschillende wijzigingsvoorwaarden zijn. Alle
wijzigingen zijn niet inhoudelijk.
Berry Bouw (BB): Waarom staat 1618-1619 niet uitgeschreven en een datum in artikel 27 wel?
WP: De lijn die het document aanhoudt met betrekking tot het al dan niet uitschrijven van getallen is
nogal vaag.
JV: Artikel 27 wordt vanzelf gewijzigd bij de notaris. Verder proberen we ons te houden aan wat Onze
Taal schrijft over getallen.
KB: Alle verwijzingen naar artikelen geven we als getal weer, ook alle getallen t/m 20.
WP: Ook staan er aandachtsstreepjes in, maar die zijn sinds 2005 niet meer nodig.
AR: We lopen het nog door als amendement.
JV: We kunnen stemmen over de statuten, mits het bestuur ook meestemt.
Voor: De meerderheid
Tegen:1
Ingehouden stemmen: 2
De wijzingen in de statuten zijn aangenomen.

7. Wijziging HR (Bijlage 4)
Voor: De meerderheid
Tegen: 1
Ingehouden stemmen: 0
De wijzigingen in het HR zijn aangenomen.
8. Kernideeën (Bijlage 5)
AR: De kernideeën zijn in 2009 vastgesteld. Er is afgesproken dat we die eens in de 5 jaar herzien. De
wijzigingen zijn niet extreem.
Pieter Meijers (PM) licht kernideeën toe:
Het herschrijven of wijzigen van de kernideeën van 2014 was de rol van het platform waar PM de leiding
over had. De input kwam vanuit alle commissies. De verschillen met 5 jaar geleden zijn relatief klein. Er
zijn actuele stukjes ingezet en bij elke inleiding is expliciet een Bijbelse notie vastgelegd. De kernideeën
zitten tussen het beginsel- en verkiezingsprogramma van de SGP in en dienen als basisdocument.

Koen Schouten (KS): Er wordt overal ‘een’ gebruikt. Kunnen we dit vervangen door ‘ons’?
PM: Goede suggestie, nemen we aan.
TdN: Kunnen we deze kernideeën en het manifest uit het verleden ook op de website zetten? Zodat het
openbaar is, ook voor niet-leden.
PM: Goede suggestie, gaan we aanpassen. De kernideeën leggen we daarnaast ook neer bij de leden,
want het is goed om daar als leden mee aan de slag te gaan. Moties voortbouwen op kernideeën.
TdN: Er zijn een aantal nota’s geschreven over irrigatie, EU en onderwijs. Die kun je onderbrengen bij
het juiste standpunt en daarnaar verwijzen. Daarnaast hebben visiedocumenten op het congres
internationaal besproken. Deze tekst kunnen we gebruiken om onze standpunten te verrijken.
PM: Goed idee.
KS: Kan er een korte toelichting gegeven worden op de visie van SGP-jongeren van de basisbeurs?
PM: Als SGP-jongeren zijn we tegen de invoering van het leenstelsel. De kinderen van de ouders met
een laag inkomen die wel kiezen om door te studeren, kiezen eerder voor een bijbaantje dan voor een
nevenactiviteit dat vormend is. Daarnaast is er een groep studenten die wel geld van de overheid zou
krijgen als er sprake is van een basisbeurs, maar die het niet nodig hebben. Daarom zijn we tegen de
basisbeurs.
KS: Is een verlengde prestatiebeurs een idee? En kunnen we de aanvullende beurs niet wat rekken?
PM: De aanvullende beurs is een prestatiebeurs. Het is wel redelijk om de eisen wat strenger te maken.
Er kunnen veel nuances gemaakt worden, maar als SGPJ vinden we dat er echt moet worden gekeken
hoe we studenten een eerlijke kans kunnen geven.
9. Ingediende moties behandelen (Bijlage 6)
Ledenwerven – BB
BB: Er is behoefte aan soort verkooptraining voor het ledenwerven. Er zijn 5 mensen die de training
kosteloos willen geven.
Jos van de Breevaart (JvdB): Nieuwe mensen ondersteunen en trainen is inderdaad een goed idee,
maar in deze vorm als motie is het overbodig.
BB: Ik trek de motie niet in, omdat er daadwerkelijk nagedacht moet worden over mogelijkheden.
JvdB: Ik snap het punt, maar vind het nog steeds overbodig. We kunnen dit ook in clusterverband
oppakken binnen de commissie.
Henry Draaijer (HdR): Hoe zie je dat voor je in commissieverband?
JvdB: Een avond organiseren door de commissie met de nieuwe mensen en de 5 mensen die de
training willen geven.
Motie is aangenomen.
SGPJ Gala – Frank Jansen (FJ)
FJ: Het is niet de intentie om FvD te kopiëren. Het verzoek is voor de commissie organisatie om binnen
een jaar een gala te organiseren op een goede locatie.
WP: Heeft sympathie voor het idee, maar niet met deze argumenten. Het woord decadent dat wordt
gebruikt in de motie heeft volgens de dikke Van Dale twee negatieve betekenissen.
Maurits Stuut: Met welk geld gaan we dat financieren? (Niet met het geld van SGPJ) Wat is het doel? En
spreken we hier de hele achterban mee aan?
Rick van de Waerdt (RvdW): Tegen, we willen niet met een onchristelijke partij geassocieerd worden.
JvdB: Gezellige avonden vinden we belangrijk, maar dit gala is toch dubieus. Daarom laten we het
eindoordeel over aan de leden. Als het doorgaat, bepaalt Jos de randvoorwaarden. We vragen entree
om de kosten te dekken en iedereen die nu voorstemt, moet tijdens het gala aanwezig zijn.
FJ: Het doel is een professionele uitstraling.
BB: Is het mogelijk om het gala samen te laten vallen met vrijwilligersbijeenkomsten?

TdN: Het is natuurlijk ludiek opgeschreven. Het idee is een leuk initiatief.
JvdB: Wij zijn uiteraard ook voor gezellige, leuke avonden.
Motie is aangenomen.
Bredere verbinding – (JHH)
JHH: Een aantal leden heeft geen politieke affiniteit, daarom ook avonden organiseren met minder
politieke inhoud.
BB: Deze motie is overbodig, omdat lokale commissies daar juist mee bezig zijn..
JvdB: JHH heeft in 2016 ook al zo’n soort motie ingediend en die is aangenomen. Voor de activiteiten
die daaruit georganiseerd zijn, bleek weinig animo. Dus overbodige motie.
JHH: 2016 was puur gericht op vrijwilligers, deze motie is juist bedoeld om mensen te trekken die nog
niet actief zijn. Dit kan lokaal/regionaal aangepakt worden, aangestuurd door landelijk SGPJ.
JvdB: Geen toegevoegde waarde als lokale commissies daar juist al mee bezig zijn.

Motie is verworpen.
Alumni – (JHH)
JHH: Dit is geen motie vanuit eigenbelang. Contact onderhouden met oud-vrijwilligers is geen slechte
zaak.
WP: We hebben al eerder zo’n motie gehad.
JvdB: Geweldige motie, maar dit is al een LB besluit geweest. Als het goed is staat dit in het beleidsplan.
Daarom is de motie overbodig. We kunnen oud-vrijwilligers alleen volgens als ze in het CRM-systeem
staan, oftewel als ze donateur zijn.
JHH: Trekt de motie in, want het bestuur gaat er al iets mee doen.
Drempel Ledenwerving – Florian Pronk (FP)
FP: Vaak weten kinderen niet wat het e-mailadres is van ouders e.d.. Kunnen we die drempel weghalen
d.m.v. een formulier met vinkje: ouders geven toestemming. Dat kunnen we niet controleren, maar dat
konden we toch al niet. Daarnaast een brief sturen naar ouders waarin staat dat kinderen lid zijn
geworden en dat ze daar evt. bezwaar tegen kunnen maken.
JV: Over de AVG: als we gegevens online verwerken van kinderen tot 16 jaar moeten we toestemming
van ouders. We moeten dit ook controleren. Als organisatie moeten we bewijzen dat ouders
toestemming geven. Een vinkje zetten is te weinig, dus kan helaas niet.
JvdB: Er wordt nu gevraagd om 2 e-mailadressen: van het kind en de ouder. We proberen in te voeren
dat alleen het e-mailadres van de ouder nodig is. Maar de motie kan gewoon niet.
FP: Laten we dan in ieder geval het invulveld voor contactgegevens van de ouders openlaten. Dus of
een e-mailadres of een telefoonnummer. Dat scheelt al veel.
JHH: Heeft twee suggesties. Contactgegevens ouders verzamelen en daarna de ouders bellen. Of een
kaartje maken van SGPJ dat kinderen aan hun ouders kunnen laten zien.
AR: In de huidige vorm kan de motie dus niet. We kunnen wel bespreken hoe we de kinderen
makkelijker lid kunnen maken.
FP: Verzoekt het laatste punt over e-mailadres ouders weg te laten. Dan is de motie wel geldig.
Motie is aangenomen.
Erkenning van de Zeeuwse taal – Rick van de Waerdt (RvdW)
RvdW: Zeeuwen voelen zich vaak ondergewaardeerd. Bovendien stemmen veel mensen in Zeeland op
de SGP, dus Zeeland is zeker belangrijk. Dus steun deze motie.
BB: Ik steun de motie niet. Verzoek tot veranderen: niet altijd Zeeuwse bolussen, maar ook delicatessen
uit een andere provincie/streek.

LT: In reactie op BB: als je dat doet, los je het ondergewaardeerde van de Zeeuwen niet op.
KS: Zou RvdW de motie in het Zeeuws willen voorlezen?
AR: Heeft bezwaren tegen deze motie. Zeeuwse bolussen serveren omdat Zeeland belangrijk is, dan
kan je dat van elke streek of provincie wel zeggen. Het oordeel laten we over aan de leden.
RvdW: Voel je vrij om van alles mee te nemen uit je woonplaats, maar laten we bolussen vasthouden.
Motie verworpen.
Bovenstem zingen – Willem Pos (WP)
WP: Omdat we regelmatig zingen, lijkt het me goed om zingen met bovenstem in te voeren. Mijn
verzoek is om dan rekening te houden met welke psalmen er opgegeven worden, omdat niet elke psalm
hier voor geschikt is.
Henry van Bragt: Welke versie van bovenstem gaan we dan zingen?
HdR: Wie gaat het voortouw nemen?
Nellie den Boer: Zijn er voldoende psalmen die hiervoor geschikt zijn?
BB: Gaan we dan vervolgens alle stemmen zingen?
JvdB: Wij staan positief tegenover de motie. Er zijn in ieder geval voldoende psalmen. Wel moet er
voldoende animo voor zijn. Wij willen faciliteren, maar wij gaan niet met het hele bestuur meedoen.
WP: Laten we beginnen met het zingen van twee stemmen.
De motie is aangenomen.
Motie opening gala – Willem Pos
WP: Net een motie aangenomen voor een gala. Ik zie een prachtige rol voor de voorzitter en zijn First
Lady.
LT: Verzoek om aan de motie toe te voegen dat dit in staphorsterkledij gebeurt.
JvdB: Geweldig idee, roept alle aanwezigen op om voor te stemmen.
WP: Voorstel van LT als amendement apart voor stemmen.
AR: Een goed bestuurder kijkt naar het belang van de hele organisatie en daarom laat ik oordeel over
aan de leden.
Stemmen amendement voorstel LT:
Amendement is aangenomen.
Stemmen motie:
De motie is aangenomen.

10. Stemmen bestuurslid communicatie (Bijlage 7)
Motivatie LT: Ik ben Leander Tramper, 21 jaar, ik studeer Nederlands in Leiden en ben actief bij SGPJ
Reimerswaal en sinds kort als eindredacteur bij In Contact. Toen kwam ik de vacature Communicatie
tegen: Ik heb al wat taken overgenomen en ik heb gezien dat Communicatie erg breed is. Om het geluid
van SGP-Jongeren goed te laten klinken, verzoek ik tot instemming.
Adviescommissie
Leander Fierens: Wij als adviescommissie hebben gesprekken met Leander gevoerd. Wij adviseren om
voor te stemmen, om het strategisch denken van LT.
Stemcommissie: 3 mensen + bestuur
Bertine van Vliet, Bart Vlot, Henry van Bragt en Dirk van Horssen vormen de stemcommissie
Voor: 54
Tegen: 2
Blanco: 0

Leander Tramper is aangenomen als bestuurslid.

11. Speeches voorzitterswissel
JvdB
12. Maidenspeech nieuwe voorzitter
AR
13. Rondvraag*2
BB: Anne-Ruth Overduin (ARO) was niet bij het voorstelrondje. Vraag of ARO haar taak binnen het
bestuur duidelijk wil maken.
WP: Oneven aantal bestuursleden. Leander staat nog niet ingeschreven bij de KvK.
AR: Geraldine is niet ingeschreven bij de KvK. Maar nu worden Leander en Geraldine allebei
ingeschreven.
ARO:
I.v.m. mijn zwangerschap ben ik een tijdje uit de running geweest. Waar ik me nu weer mee bezig ga
houden is om wat in het beleidsplan staat handen en voeten te geven. Dus dat zal ik coördineren. Als je
iets mist laat het dan weten.
14. SGP-jongerendag
JvdB: Inmiddels zijn er concrete stappen gemaakt voor de SGP-jongerendag. De themalancering (met
confetti): de tijd van je leven!? Verschillende optieken over het leven zullen aanbod komen.
15. Sluiting
Arie Rijneveld eindigt de vergadering en begint voor het eten. Voortaan zingen we op een
ledenvergadering altijd ‘Het Wilhelmus’ couplet 1 en 6 en daarnaast ook elke keer een ander couplet.

