JAARPLAN SGP 2018

datum: 13 oktober 2017

1. Inleiding
De SGP is in 1918 opgericht. Dat betekent dat de partij D.V. in 2018 haar 100-jarig jubileum
herdenkt. Een bijzonder jubileum. In 2018 zal de partij hieraan uitgebreid aandacht
besteden. Daarbij zal niet alleen worden teruggeblikt, maar vooral ook vooruitgekeken.
Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw Integraal Strategisch Beleidsplan (ISB).
Bij de totstandkoming van dit plan zijn alle geledingen van de partij betrokken. Met elkaar
denken we na over onze plannen voor de toekomst.
De doelstelling van de SGP is om Bijbelse beginselen op staatkundig terrein te bevorderen.
Daarvoor zetten veel volksvertegenwoordigers en bestuurders zich in. Ook individuele
SGP’ers weten zich goede ambassadeurs van de partij. Via diverse communicatiemiddelen
beoogt de partij met haar boodschap zoveel mogelijk mensen te bereiken.
In dit jaarplan staan de plannen voor 2018 centraal. Op diverse terreinen wordt
samengewerkt met de Tweede Kamerfractie, het Wetenschappelijk Instituut, de
Bestuurdersvereniging, de SGP-Jongeren, Vorming Oost-Europa en de Eurofractie. Allen die
betrokken zijn bij de uitvoering van dit plan weten zich afhankelijk van Gods zegen. Alleen
dan zijn de inspanningen van de SGP vruchtbaar. Die zegen wensen wij onze partij en alle
betrokkenen van harte toe.
Namens het Hoofdbestuur,
M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter

2. Integraal Strategisch Beleidsplan 2014-2018
In 2018 loopt de periode van het ISB 2014-2018 af. In de beleidsplan zijn doelen en acties
opgenomen die de SGP samen met alle geledingen van de partij wil bereiken. Het centrale
strategische thema voor deze planperiode is ‘verbinding’. Dit hoofdthema is uitgewerkt in
vier deelthema’s
1. verbinding onderhouden met trouwe achterban,
2. verbinding leggen en vasthouden met nieuwe stemmers,
3. vitale partij (te interpreteren als onderlinge verbinding),
4. verbonden met samenleving.
Het Integraal Strategisch Beleidsplan (ISB) is leidend voor het jaarplan van de SGP voor 2018.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw ISB dat in 2018 wordt vastgesteld.
Verbinding onderhouden met trouwe achterban
Om de verbinding met de trouwe achterban te onderhouden stimuleert en ondersteunt de
SGP lokale ledenwerving. Voor afdelingen en kiesverenigingen zijn hiervoor instructies en
materialen beschikbaar. Door middel van digitale banners zal de SGP aan deze ledenwerving
ook een bijdrage leveren. Het contact met de achterban wordt tevens onderhouden door
aanwezig te zijn op beurzen voor die voor de eigen achterban worden gehouden. Daarnaast
onderhoudt het Hoofdbestuur periodiek contact met de kerken. Via het zogeheten
ondernemersplatform is er structureel contact met SGP’ers uit het bedrijfsleven. Daarnaast
is regelmatig contact en overleg met organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Door
middel van het partijblad De Banier en periodieke digitale nieuwsbrieven informeert de SGP
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de achterban over actuele politieke ontwikkelingen en activiteiten die gericht zijn op de
speerpunten van de partij.
Verbinding leggen en vasthouden met nieuwe stemmers
De SGP heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 opnieuw veel stemmen gewonnen.
Er is actief campagne gevoerd onder specifieke doelgroepen, zoals de agrariërs. Door middel
van een permanente campagnestrategie is het streven om deze doelgroepen vast te
houden. Voor personen die sympathie hebben voor de partij, maar de grondslag niet kunnen
onderschrijven, is er de mogelijkheid om begunstiger te worden. Zij worden ook uitgenodigd
voor een ontmoeting met de SGP-fractie van de Tweede Kamer.
Vitale partij: onderlinge verbinding
In 2018 wordt verder gebouwd aan een vitale partij. Centraal staat een adequate
dienstverlening vanuit de landelijke SGP aan de besturen van afdelingen en kiesverenigingen
en SGP-volksvertegenwoordigers en bestuurders. Om deze dienstverlening zo goed mogelijk
vorm en inhoud te geven wordt gewerkt aan een optimale samenwerking tussen de diverse
SGP-geledingen. De eind 2016 opgerichte bestuurdersvereniging vervult hierin onder andere
een belangrijke rol.
Verbonden met samenleving
Doelstelling van de SGP is dat de samenleving weet waar de partij voor staat. De partij heeft
tien speerpunten opgesteld. Deze zullen in 2018 opnieuw actief worden gecommuniceerd.
De SGP is aanwezig op beurzen, zoals de 50PlusBeurs, om de standpunten ook uit te leggen
aan een publiek dat in doorsnee niet tot de SGP-achterban behoort. In 2018 zal een nieuwe
communicatiestrategie worden opgesteld.

3. 100-jarig jubileum
Het jubileumjaar wil de SGP gebruiken om de in het ISB genoemde verbindingen uit te
bouwen. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. De start van de
jubileumactiviteiten zal plaatsvinden op de partijdag die D.V. zaterdag 21 april 2018 wordt
gehouden. Tijdens deze partijdag wordt een jubileumboek gepresenteerd. Daarnaast wordt
gewerkt aan een jubileumvideo. Verder worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Een
nummer van De Banier zal in het kader van het jubileum als zogeheten glossy worden
uitgegeven. Bij de organisatie van de activiteiten wordt rekening gehouden met
verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, volksvertegenwoordigers en bestuurders
en internationale netwerken. De SGP-Jongeren ontwikkelen een eigen
activiteitenprogramma.

4. Ondersteuning van afdelingen en kiesverenigingen
Leden- en financiële administratie
Het partijbureau van de SGP verzorgt de ledenadministratie en de financiële administratie
voor afdelingen. In 2018 wordt een nieuw pakket voor de ledenadministratie in gebruik
genomen. Aanmeldingen van nieuwe leden via de website worden dan na accordering
automatisch verwerkt. Ook kunnen leden via mijnsgp.nl mutaties doorgeven. Over de
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nieuwe functionaliteiten en het gebruik van het systeem zullen de afdelingen en
kiesverenigingen tijdig worden geïnformeerd.
Vitalisering
De achterliggende jaren is veel energie besteed aan de vitalisering van afdelingen en
kiesverenigingen, zodat zij hun leden en achterban weten te bedienen, zichtbaar
participeren in de (lokale) samenleving en jongeren weten te interesseren voor de politiek
van de SGP. Aan de ene kant is het een faciliteren van afdelingen en kiesverenigingen in het
algemeen door het uitgeven van draai- en handboeken, artikelen in De Banier en eventueel
organiseren van regiobijeenkomsten. Aan de andere kant is het een ondersteunen van
noodlijdende afdelingen en kiesverenigingen en afdelingen en kiesverenigingen die zelf om
hulp aankloppen. Het partijbureau stimuleert afdelingen en kiesverenigingen om met de
Handleiding ‘Vitalisering kiesverenigingen’ aan de slag te gaan.
Speciale aandacht zullen die kiesverenigingen krijgen die - naar aanleiding van de gewijzigde
partijstructuur - zich willen omvormen naar afdelingen. Voor het partijbureau is een
belangrijke rol weggelegd in het begeleiden van deze switch, zodat de afdelingen zich met
nog meer energie en enthousiasme op hun taken kunnen richten.
Ledenwerving
Het aantal leden van de SGP groeit. Om deze groei vast te houden worden lokale afdelingen
en kiesverenigingen gestimuleerd en ondersteund om actief werk te maken van
ledenwerving. Om de doorstroom van SGP-Jongeren naar de SGP te bevorderen is het
zogeheten combi-lidmaatschap geïntroduceerd voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 28
jaar. Verder zorgt het partijbureau voor het uitwisselen van lokale initiatieven, zodat
afdelingen en kiesverenigingen kunnen leren van de successen van anderen.

5. Vorming en toerusting
Eind 2016 is de SGP-bestuurdersvereniging opgericht. De uitvoerende werkzaamheden
worden verricht door een adviseur, die zijn taken in betrokkenheid met andere collega’s op
het partijbureau uitvoert. De bestuurdersvereniging heeft een eigen jaarplan. Het doel van
de bestuurdersvereniging is SGP-bestuurders te ondersteunen in hun politieke
werkzaamheden. De leden van de bestuurdersvereniging dienen blijvend toegerust te
worden, zodat zij hun taak goed uit kunnen blijven oefenen.
Handboek
Er is een digitaal handboek beschikbaar voor besturen van afdelingen en kiesverenigingen en
raadsfracties om hen verder te helpen in de professionalisering en vitalisering en concrete
handvatten te bieden in het politieke werk. In de documenten wordt onderscheid gemaakt
tussen ‘reglementen’, ‘fractie’, ‘verenigingen’ en ‘verkiezingen’.
Congressen en bijeenkomsten
Jaarlijks organiseert het partijbureau in samenwerking met andere partijgeledingen een
partijcongres. De workshops worden zodanig opgezet dat het congres voor zowel
partijleden, bestuursleden als partijbestuurders interessant is.
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Cursussen en trainingen
Een belangrijke taak is de vorming van lokale SGP-politici en de vorming van besturen van
afdelingen en kiesverenigingen. Hiervoor worden periodiek trainingen aangeboden. Naast
toerusting is ontmoeting hiervan een belangrijke component.
Uitwisselingsplatform
In 2017 is gestart met het zogeheten intranet. Een uitwisselingsplatform voor bestuursleden,
volksvertegenwoordigers en bestuurders. In 2018 zal dit platform worden uitgebouwd. Dit
platform maakt het mogelijk om snel informatie te verspreiden, kennis te delen en moties
en/of amendementen uit te wisselen.
Doelgroepenbeleid
De Bestuurdersvereniging stimuleert en ondersteunt provinciale/regionale bijeenkomsten
en organiseert landelijke bijeenkomsten. Daarbij wordt er gekeken naar een goede mix van
uitwisseling (inhoudelijke standpunten, toerusting en persoonlijke ontmoeting (netwerken).
Met uitzondering van het najaars(congres) worden de bijeenkomsten met name door de
verschillende doelgroepen zelf georganiseerd. De Bestuurdersvereniging zal hier een
ondersteunende en coördinerende rol op zich nemen.

6. Communicatie en informatievoorziening naar leden en samenleving
Om de verbinding met de achterban en de samenleving te te leggen, maakt de partij zowel
gebruik van eigen media (website, nieuwsbrieven, folders, tijdschriften, social media) als
externe media (kranten, radio, televisie, lokale (kerk))bladen). Hiervoor wordt in 2018 een
integraal communicatieplan opgesteld.
Nieuwsbrieven
Er is een nieuwsbriefmodule met 3 'soorten' nieuwsbrieven:
a. algemeen: om leden en andere belangstellenden op de hoogte te houden van politiek
nieuws;
b. pkv's: om besturen te motiveren, te inspireren en handvatten te geven voor hun
bestuurlijke activiteiten;
c. politici: om niet-landelijke politici te ondersteunen in hun politieke activiteiten.
De Banier
De Banier verschijnt als ledenmagazine 10 keer per jaar en wordt (gratis) toegezonden aan
alle leden van de partij. Daarnaast ook aan abonnees die geen lid zijn van de partij. De tien
speerpunten van de SGP zullen in De Banier voortdurend onder de aandacht worden
gebracht.
Open dag Tweede Kamer
Elk jaar organiseert de SGP een Open Dag in de Tweede Kamer. Tijdens deze Open Dag staat
het werk van de Tweede Kamerfractie centraal. Maar ook het SGP-partijbureau, het
wetenschappelijk instituut en de SGP-Jongeren presenteren zich.
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Gezins-/familiedag
Elke twee jaar wordt er een gezins-/familiedag georganiseerd. Doel is het contact met de
achterban te versterken. De familiedag in 2018 staat in het teken van het 100-jarig jubileum
van de partij.
Europees Parlement
In het kader van de uitwisseling van informatie tussen Europese en lokale bestuurders
organiseert de SGP jaarlijks een driedaagse reis naar het Europees Parlement in Straatsburg.

7. Internationaal Secretariaat
Het Internationaal Secretariaat van de SGP is het eerste aanspreekpunt voor internationaal
opererende christelijke hulporganisaties en politieke zusterpartijen in het buitenland.
Daarmee beogen we om vanuit de expertise vanuit de SGP een bijdrage te leveren aan de
christelijke politiek wereldwijd. De SGP heeft als doelstelling een internationaal netwerk te
realiseren op de SGP-speerpunten met bestaande en nieuwe relaties. Het gaat daarbij zowel
om kennisuitwisseling als krachtenbundeling. De regie ligt bij de Stichting
Vormingsactiviteiten Oost Europa (VOE). De SGP en andere SGP-geledingen zijn hierbij
echter ook betrokken. Binnen de SGP houdt VOE zich bezig met het organiseren van
politieke bewustwordingsactiviteiten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

8. Organisatie verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen
Op D.V. 21 maart 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De SGP
ondersteunt afdelingen en kiesverenigingen bij opstellen van het verkiezingsprogramma, het
opstellen van de kandidatenlijst en het voeren van een goede verkiezingscampagne.
Doelstelling is dat de SGP in 2018 in zoveel als mogelijk in gemeenten meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor is een zogeheten witte vlekkenplan opgesteld.
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen
De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen worden D.V. op 20 maart
2019 gehouden. Hiervoor zullen in 2018 door de SGP de nodige voorbereidende
werkzaamheden worden verricht. De besturen van provinciale afdelingen zullen weer
worden ondersteund met een draaiboek om alle werkzaamheden tijdig uit te voeren. Er zijn
twee commissies actief om een raamwerkverkiezingsprogramma op te stellen voor de
Provinciale Staten en de Waterschappen.
Verkiezingen Europees Parlement
Op D.V. 23 mei 2019 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.
Hiervoor zal in 2018 een kandidatenlijst worden opgesteld en een verkiezingsprogramma
worden geschreven.
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9. Personeel
De SGP heeft in Rotterdam een partijbureau met een team van mensen om de hiervoor
genoemde werkzaamheden uit te voeren. De personeelssamenstelling van het partijbureau
bestaat uit:
 drs. J.W. van Berkum, 1,0 fte (directeur)
 mw. H.W. Buurveld, 0,2 fte (interieurverzorgster)
 W. Doeleman, 0,8 fte (adviseur bestuurders(vereniging))
 mw. S.E. van der Elst-Vijfhuizen, 0,6 fte (secretarieel-administratief medewerker)
 W. Goudriaan, 1,0 fte (adviseur communicatie)
 mw. C.W. de Jong, 0,8 fte (medewerker communicatie)
 mw. S. Paul-Cammeraat, 0,4 fte (financieel medewerkster)
 drs. H. Pool, 1,0 fte (adviseur afdelingen/kiesverenigingen)
 mw. C. Pors-de Visser, 0,5 fte (secretarieel-administratief medewerker)
 J.S. van der Ree Doollaard, 0,6 fte (eindredacteur De Banier)
 mw. N. van Veen, 0,8 fte (secretarieel-administratief medewerker)
 mw. A.C. Weerheim, 1,0 fte (management assistente)
 mw. M. Westerhout, 1,0 fte (administrateur)
Daarnaast verrichten ook het Wetenschappelijk instituut, de SGP-Jongeren en VOE hun
werkzaamheden vanuit het SGP-partijbureau.

10. Bestuur
De bestuurlijke verantwoordelijkheid berust bij het Hoofdbestuur van de SGP. De
samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2018:
 M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter
 Ds. A. van Heteren, vice-voorzitter
 Drs. P.A. Zevenbergen, secretaris
 J.W. Keuken MBA, penningmeester
 Mr. P.J. den Boef, algemeen adjunct
 Drs. Ing. G.H. Averesch
 Mr. L.G.I. Barth
 J.W. Benschop
 Mr. M.J.W. Hoek
 Ds. M. Klaassen
 Ir. L. de Knegt
 Dr. H.F. Massink
 Ds. G.W.S. Mulder
 Ds. A. Vlietstra
 Ing. B. van der Weerd

11. Financiën
Financiering van de activiteiten van de SGP vindt hoofdzakelijk plaats door middel van:
 subsidie die wordt ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties;
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 contributie van SGP-leden;
 giften;
 legaten (incidenteel).
De SGP heeft een algemene reserve ter dekking van exploitatietekorten. Daarnaast wordt
vermogen gereserveerd voor de volgende risico’s en bestemmingen:
 Continuïteitsreserve werkorganisatie
 Risicoreserve terugval aantal zetels
 Risicoreserve beleggingsportefeuille
 Bestemmingsreserve huisvesting
 Bestemmingsreserve 100 jaar SGP
 Bestemmingsreserve ICT
 Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen
 Bestemmingsreserve afdelingen
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