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Ce^chit' incvioijiv MichiKti v<in KeiisRiiich. 

t ikfhi} .̂(̂ nd Ik u (Je ()ec}i:vt;i>& t<;n lielio(:v.; van d t iiibsidtt'«f(«kt*niiuj "̂ 01 ü. 

DCiS il'isiaan uic 

1) Rflprtori Ix'Httïfciidï: de jti^fickeniiui V;010 v-üi di; SriiaikinKilg Ccrcforrrieotrff; l'üJtiJ on ititar 

fjc.ferJingpn. Dit (apnoii 1̂  voordien vAn tie co'̂ i'0.=e^•^ïr^!Ll^j^yf;^, 

2> Tncrekening van dc. lMi:Slr«»:.ï.î  tiittjaved n-t.)'' lie aciivlïeits^n <;n ct:n berek^nlnfj v^sr dp. 

ttf-iukA^tsbopillimj cp kasbasis v'ari; 

A. Politiek v/etsnschaiipfjitfk biifeftu met con negatief re-sultadt viïit € ?'40,y46 (kassteUci; t ^ i l J 11 i. 

B. Poïitieke partictpatis vanjongctKn me: ec-n negatief resiiUaai ven *• 20i . l - ï8 ïka-üielsy!: -ï. :c.ri5t Vi. 

C. PüSiiieko partij mül ecn posiiii^f re^ïiilïa.iï vai; i'. 2'i.Ci4^ (kiissi^iïe!: € 267.53?)-
Hei süldo Villi rie imlitickc p-ïrïSj is na bijdrage in tif^ tekorten vnn ds tjeliidiift^on. 

Oc ^-icJitccte Koïtcn zijn ïoeoefckoiul na îr do actiwitoiisn op basit van lijdsbesi^diisct-

.'Jijiiür'/er^tjtj ?ülO 

4) Een verkering vati de arcotinu'mt mfci b<;t»';kkitiii tot de Juis',hotd va» dc. uitrjivert er: fjiirv£(iiisu>n op 
bsisis viin het kfiisteisel *;n ;e<l«(iAaiU«flpn. 

Wij veiïoyKe.n u üp grcnd vün d(;;<e qeqe-vens- de deliiiilisH't^ suitsidicaOi'kPMtnfj op te. rnakers en lit-l 

sittïsldieüfldrag ons ïe dfKMi ly^koineo. 

Indieti fiit;iüvc( noq vrayen ::ijn dan 2i|!i ivij yaams) b^ r̂eid om d^sus«:'ï;nM na;kfc ifdbririatlt ie 

vofstrekkcn. U kunt /ich hk"'-rvfjf>i wenden ur, mwiotiw W, vVc.steHsoiii. admiiii^rratf^ui SGP. 

Hc30<jnchïftntï, 

\ J 
^.P, TüOiS 

/punrt'iigiticestfiï 
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Controleverklaring van do onafhankelijke accountant 

Aan. hot bestuur vnn dft Steatkundig Gofeforfnoerde Panii 
het besiuur var) rie Vereniging SGP-Jongeren nn 
het bestuur vïin cfe Gu;do de Bfès Stch'Jng. Wetenschappeliik in^ïtuiut SGP 

Wïj heb')en dc Sn dd finijncicle verstag opgenomen rokor^ing v;-tn iJe poitOeKC' partij 
(uiï^aven € 1.300.6T2. ontvangsien € 1.568.309), fo^enlng vsn de poütieke 
participaiie van jongoron (uügaven £ 358,884. ontvangsïen € MS,269) en de rekemng 
van hei ptshtiek wetenschappelijk bureau (u^lgaveri € 269.320. ontvangsten <i ^5 löö) 
cn biibehorende toelichtingen over lici jf^^r 2010. aismede het (edenlai op de 
pe'ïydcïtum va:'\ de onrttj van in tolaal 27.^39, on van de longerenorganisaüe van in 
soia^t 3 652 in vcband n^oi dc vaststcHmg van de subsidio op grond */an oo wei 
3Ufis!s:î e''in9 politieke R.̂ n=jen van Staatkundig Gorcformeorde ï^anjj te 's-Graveni^age 
qeoor.lroleerc. 

VQr.intwoordelijhh&iii v m h^i bestuur 
De besturen vai\ do entUeissn ^jjn verj3n|waorcieli]k voor hü! opmaken van heï 
finnETCitile verstat:; die een geirouw beekJ d^ent weer te tiüven. fn overeonstem-rï^incj 
mftt de ih art'.ket S van de wet suüividtenrKj polüioKe pa^liien genoemde activiteiten 
Èamenhï-ingcnds uitgaven en oni:van<:|sjBn, aismede van de voor de 
Sühsidievsststelling rolevantft ledentaHen. Deze veraniwoordeïijkheid omvst onder 
meer: hel onhverpen. invoerer'i en in stand houden van een intern 
beheorsingssysseem foievani vcor het opinakün van en goirouw weerseven tn hcl 
financiële versiag van uitgaven en ontvangsten, zodan-g del de^e ceen afvvijkingen 
van n'ialenee! belr^n^ a\s, sevoicj van ïm^̂ óQ ô  fouten be^ax. 

VcrantV'-oofdoli^khoid van de Oücountant 

önz& vara ntVi.'Oorde iij kheid is hel. geven van een oordeel over hei financiële verslag op 
b̂ asis van onze contro'e. Wij hehben on^ie conlroïe verrichl m ovef eenstemming mel 
Nederlands recht Dienovereenkomstig Jtp wij verpiichl tc voidDen aan de voor ons 
geldende gedragsnormen e" zî jn vjij gehouden cnze controle zoü^nig te plor^nen en 
uit fe vooren dat een redeltjke mate van zekerheid wordt verkregen dst hol rnandctc 
versiaö Q&Vi afwijkingeri van materieel belang bevat 

Een ccntroie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ier verkrijging van conlrole-

informatie over de bedrsgeit en de toelic^iLngen m het fmanciete verslag. Üe keuse 

v^n dc UI* to voeren werkzaamheden (s aft^ankalijk van de professionele 

oordectsvornsing van dn Rca>untan'<. waaronder begrepen ^ijn beoordeüng van de 
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risico's van afwijkingen van niirtericet heigng als gevolg van fraude of fouten. In die 
bcoorder^ng neemt de eccountant in aanmerking hcl vocr het opsnaken van en 
getrouw weergeven in het financié'e verslag van uitgaven en onivangsten. sïsmede 
ledenta'ien relevante Intome beheersingssysteem, teneinde con veranr.voorde keu^ie 
to kunnen msken van da conlraiev.-erkzasmheden die onder de gegeven 
omsUmdigheden ndequaat zijn maar die niei tot cio& hebberi tüen oordeel te geven 
over do effectiviteit van tiel interne beheersingssystemen ven de entiteiten. 

Wtj ^ijn van meriint^ dat de door ons verkregefi conlrofe-inforntafie vcidoende en 
Qfïschikt Is als baais vnor ons oordeei. 

Oordaal 
Wij zijn V3n oordeei dai het rmsnciêile verslag con getrouv.» beeld van de uiigsven en 
ontvangsten die samenhsjngen meï de ir̂  artikel 5 van de wet subsïdiering politieke 
partijen genoemde activiteiten, sismede vari de ledentalen die van betang zi!n voor de 
subsidievasislelling. 

Tevens zijn wij van rnening da' do in dc wei subsidiërïng poistieke partijen en de 

regeling subsidiering poütieke pijrtijen neergelegde verplitïhtingen correct ^(jn 

nagcleeïd. 
^̂  

Doorn, 21 juni 2011 
Vnn Ree Accountants on BclaatingadMseurs BV 
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A. Politiek Wetenschappelijk Bureau Jaarrekening 2010 (bedragen in eum's) 

to 

O 
ixt SGP 
KJ 

Resul taatbepaHng ten behoeve van subs id iea f reken ing 2010: 

Balen volgens de rekening van baten en lasten over 2010 
Bij: Nog le ontvangen per 1 januari 2010 
Af: Nog te ontvangen per 31 december 2010 
Ontvangsien op kasbasis 

Lasten volgens de rekening van balen en lasten over 2010 
Bij: Nog le betalen per 1 januari 2010 
Af; Nóg te betalen per 31 decemt)er 2010 
Bij: Investeringen 
Af: Afschrijvingen 
Af: Afname voorraden 
Uitgaven op kasbasis 

38.115 
31.774 
24 780-

279.060 
19.760 
25.048-

2.101-
2-351-

Resultaat 2010 op kasbasts 

Financiering: Subsidie BZK 
Bijdrage SGP 

45.109 

2«9.320 

224.211-

155.925 
68.286 

M 

nr. 
11 
12 
13 
21 
22 
31 
32 
33 
34 
41 
42 
43 
51 
52 
53 
54 
55 
61 
62 
63 
64 
71 
72 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
91 

Toe 

groep 
personeel 
personeel 
personeel 
huisvesting 
huisvesting 
bureaukosten 
bureaukoslerï 
bureaukosten 
bureaukosten 
algemeen 
algemeen 
algemeen 
publiciteit 
publiciteit 
publiciteit 
publiciteit 
publiciteit 
voorl./vorming 
voorl, A/orming 
voori.A/orming 
voort A/omrtirig 
diversen 
diversen 
diversen 
diversen 
diversen 
bijdragen 
bijdragen 
bijdragen 
verkiezingsfonds 

soort 
salarissen 
assistenten 
reiskosten 
tiuur 
sen/icekosten 
kantoorai:^. 
kantoomiat-
tetefoon/fax 
porti 
bestuurskosten 
administratie 
accouniani l advies 
nota's/schetsen/commentaren 
bijeenk,/congres. 
periodieken 
publiciteit/advert. 
materiaal 
cursussen 
werkgroepen 
toerusting 
intra-Zintemet 
abon,/bibliotheek 
overig 
bestuursondersteuning 
relatiebeheer 
infonnalie achterban 
studiecentrum 
voorlichiing/vorming 
jongeren 
dolalie 

Totaal 

lasten 
158.474 

6.300 
1.249 

11.808 
3.115 

13.053 
2459 
2.562 
6.512 
2.774 
9.286 
2.9S6 

8.342 
20.484 

8.116 
16.057 

1.720 
-
-
-

3.791 
-
-
-
-
-
-
-
-

279.060 

personeel 
158.474 

-
1.249 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

159.723 

doortwiast 

-
6.300 

-
11.808 
3.115 

13.053 
2.459 
2.562 
6.512 

-
8,642 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

54.451 

ov. direct 
H ' 
M . 
O -

a-
A -
K3. 
O 

-
-

2.774 
644 

2,956 
-

8.342 
20.484 

8.118 
16.057 
1.720 

-
-
-

3.791 
-
• 
-
-
-
-
-
-

64-866 

totaal 
158.474 

8.300 
1.249 

11.808 
3.115 

13.053 
2.459 
2.562 
6512 
2.774 
9.286 
2.956 

-
8.342 

20.484 
8,118 

16.057 
1.720 

-
-
-

3.781 
-
-
-
-
-
-
-
-

279,060 

rekening r̂ aa^ projecten 
projectgroep 

Publicaties 
Conferenties 
Communicalie 
Periodiek 
Organisatie 

Basis 
Tijdschrijven (pers en doortïelasi) 
Tijdschrijven (pers. en doorbelast) 
Tijdschrijven (pers, en doorbelast) 
Tijdschrijven (pers. en doorbelast) 
Tijdschhjven (pers. en doorbelast) 

Totaal 

lasten 
136.045 

15.875 
41.744 
29.715 
55.681 

279.060 

personeel 
86.568 

9,761 
21.957 
10.757 
30 680 

159.723 

doortwtast 
28-797 

3.247 
7,304 
4,898 

10.205 

54.451 

ov. direct 
20 680 

2,867 
12.483 
14 060 
14.796 

64.866 

totaal 
136 045 

15,875 
41.744 
29.715 
55.681 

279.060 



B. l^o!ttk^#paitlcip^ie vanjo i^ t tvr t 

m 
Jl 
12 

n 
Zl 
22 
SI 
32 
33 
34 
41 
42' 
43 
44 
51 
«2 
S3 
t ^ 
jffii 
91 
fö 
$3 
B^ 

groep 
pstson*#; 
p^monse^. 
pwaoM«*. 
h«^»tf8^«^ 
Nu^HWHïr^j 
&t0««uk(CR^en 
faurmyto^sfl 
bw«aM»«len 
EH»»Mikasten 
at9)«ne«n 
a^jVMift 
iA9«ma*n 
«^w^wn 
M^nettett 

WVAh^^^bfri4 

^ul l^tMt 
poiaBaftBJt 
VöOrtMsrwns 
mts^JvQtnmQ 
V Q O t i i v a m ^ 

voori-ZVormtw 
' divarsefl 

"',:!̂ >WflMm 
•'̂ i<f(y«WMm 

^ft 
.. . .V;!> 

SI 

^ 
83 

m 

i ï ^a^en 
t^tNiSien 
bidii^Oi») 
Vttl«i(Ë£)f^)|{XldS 

S-OOft 
j , ï • 1 • ; 1 > • 

ï tJxftsüaiET' i 

M t f 
S1»ViC«^ÏQ«^ 
k^^otva;^. 
kftf»o£^n«t 
EiMeficKm^x 
potti 
b«skairsl««ten 
salarj^ad^inatratie 
ftOOHmti^ 
ïMm9 
no*ft^Sfttóh«PienK»mnw^»pen 
M îMH«.̂ $CHt{̂ W» 
p«ftQdietc«rv 
pt>ti8ciSe^^«iv«n 
mj^efia^ 
G^rtumnn 
MMrK '̂QBpCM 
tsürutttns 

inlra-d^titern^ 

abonmmertten 
a w » ^ 
b«tttM^«ond«@st{!fcü^)3 
f iM«^^^«e«r 

inf tvm^te «c^ïcMt»?^ 
«tu^ieottnmjni!! 
voix^^aa^vertrmQ 
iwaarm 

Jaarr^téf^nO ; ^ 1 6 (befdras^ in eaf& 

f li^ësavwt 

^̂'.«"1 £9.842 
S.230 

11,mi8 
S-S71 

1S.4TS 
8.318 
15$6 
4.835 

B l ^ 
754 

3080 
117 

• • 

40.7»? 
89.321 
18*9? 
1S.11S 

"• 

• 
-

-
-
-
•• 

335 »S0 

fmaummi 

'sê'töï 
29-S«? 

S ^ O 

7S4 

102.678 

doartJef^sï 

H.80S 
3 67t 
8.24S 
3-171 
12Sa 
5.255 

13,^5 

47.137 

*J o 

OV, dir«it*:t 

i < ^ i 
3l|»7 
hS4 
^ ' i ^ 

2S.155 

3.060 
117 

-
40 7$3 
75 526 
1«.1©7 
1&115 

• 
-
. 
-
-
' 

• • 

-
' 

^m.^n 

&ct$> 

ftOtttf 

éé.é0'' 
29,842' 

S22d 
11.1 )̂8 
3971 

18 478 
6-318 
1.^8 
4 835 

25.159 
7S4 

3.060 
117 

-
«0.783 
89 221 
le t f f? 
IS l i s 

• 
-
-

-

• 

-
-

33^,990 

1'«cewr9Nt»«ln9«rfl«;»e« 1 
«BetM 

M!|̂ »0tWft 
CStlWRaiWftIN »> CjM^R^ 
C9IMFI^«ift»afc 
PomakBvu^w 
X^mméaai»€iKei»mamiéB' 
itïeif^niËMi» v ^ R « r i ^ ^ n ^ 
Com^f^Sift A#^^lï^«l!»ï 

. 

mm 
< ^ m y m « ^ ^ ^ ' ^ 
^mfimmQ.Ê&i^J 
J8B»VWl^®Sf»-J 

J^ imvatma 30^^-4 
a t ^ v v f i ^ S O ^ ^ ' 
MunmÊtB&$^ '4 
^ m m i a ^ m W M 

ui^pimm 

• - ^ . m ' 
. 63.140 

n-.sm. 
-n.m^-
n^m 
t$.m 
27;g41: 

338.990 

pwvonva l 

'"" '̂•^mn 

1S267S 

doortMiast 

BW 
13,^95 

47.13? 

ïw. f i fovet 

'M^ . ' 
49.44§ 
29 S ^ 
13.S04 
18 80^ 

issèz 
27.041 

iaS,175 

totaal 
m.542 
03.140 
29,536 
t3.Se4 
is.eos 
i i .MZ 
27.041 

338.990 

ResuHaat t ï« | ja f i rvg ten b e h o e v e wan s u b f t i d l e a f r e k & n i n ^ 2Ö10: 

Bamr-
S-*' f^ .^ï,>, ^>t^ i j ^ . : 

U t t n v«%«m <t» nA is ) ! ^ «m hateo «n ̂ laliK over 201^ 
1 ^ Net «e-txKNwi iior 1: j«rs£tft ^ t O 
^ I4(!t9 ie baiSMn.pMr 31 tMMsse t̂tr ^ 1 0 
^,AI««^'«MKTWliR 
^ OdMlft tffieegtefM^SM 
^ OffliMtewi tHiMiMtvoOïz^Kift^ 
i f d^ËtQlAmitB^tvan {«») «r» 4«itinv«H«eA^)en (-) 
AfïAÉMsNrHi^i 
i^^iatvwi 1 ^ k»i^asj« 

wmmmmŝ  

134.««S 

^.aac 
^ 4 5 3 -

338.990 
30-728 
2S.917-

ISÖ-
22.429-
37.429 

r n 
484-

145.289 

3m.t»4 

atisis-
161 2<;>:Ï 

S2.412 
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C, Polilieke partij Jaarrekening 2010 (tiedragen in euro's) SGP 

nr. 
11 
21 
31 
41 
51 
61 
71 
61 
91 

_ — _ _ ^ 
groep 

Personeelskosten 
Alschrijvingen 
HuiSvestingskt)s»n 
Vergaderkosten 
Public Relations 
Kantoorkosten 
Algemene kostwi 
Rentelasten 
Bijdrage aar geledingen 

Totaal •) 

Lasten vo(gens 
jaarrekeninq 

273.647 
13.875 
30 958 

100,669 
595.807 
183.547 
207.369 

14.422 
165.146 

1.585.660 

indirecte 
lasten 

49.310 
13.875 
30-958 
83.690 
44 546 
30.309 

124.649 
108 

. 

377445 

Directe lasten 
Informatie 

149.066 

228-
153.238 
82-720 
14.314 

399.110 

Wetenschap 

90.861 

90.681 

Jongeren 

65.903 

65.903 

Werving leden 
17,819 

17.819 

Ambtsdragers 
57.452 

17.199 

e.3B2 

83.033 

Verkiezingen 

551.489 

551489 

totaal 
224.337 

-
-

17.199 
551.261 
153,238 
82.720 
14.314 

165,146 

1.208-215 

totaal 

273.647 
13.875 
30.958 

100.689 
595-807 
183.547 
207.369 

14.422 
165.146 

1.585.660 

Verdeelsleutel indirecte kosten: 

Informatievoorz jen inq (o a De Banier) 
Poliliek-weienschappelijke activiteiten 
Politieke particioa'.ie var̂  joriqefen 
Werven en beirekken van (niet) leden 
Wervinq polüfïkc ambtsdragers 
Verkiezingscampagnes 

(Sleutel) 
40 

40 
20 

100 

direct 

399. n c 
90.861 
65.803 
17.819 
83.033 

551.489 
1.208.215 

Toedeling indirecte kosten 
11 
19.724 

-
-

19.724 
9.862 

-
49.310 

21 *31 
17.933 

-
-

17.933 
8967 

-
44.833 

41 
33,476 

-
-

33.476 
16.738 

-
83.690 

51 
17.818 

-
-

17818 
8.909 

44.546 

61 
12,124 

-
-

12.124 
6 062 

-
30.309 

71 +81 
49.903 

-
• 

49.903 
24,951 

-
124.757 

totaal 
150.978 

. 
-

150.978 
75.489 

-
377.445 

totaal 

S50.068 
90.B61 
65.903 

168.797 
158.522 
551.469 

1.585.660 

De personeeisKosten van de verkiezingen zijn meegenomen in de Public Relations kosten, zoals dit ook in de jaarrekening verwerkt is. 

Resultaatbepaling ten behoeve van subsidieafrekening 2010: 

Baten volgens de rekening van baten en lasten over 2010 (na aftrek doorbelaste tiuisvestingskosten) 
Af, Waardeverandering effecten 
Bij: Nog te ontvangen per 1 januari 20i0 
Af; Nog le ontvangen per 31 december 2010 
Ontvangsten op kasbasis 

Lasten volgens de rekening van baten en lasten over 2010 (na aftrek doorbelaste huisvestingskosten) 
Bij: Nog te betalen per i januari 2010 
AT: Nog le betalen per 31 decemtïer 2010 
Af: Dotatie voorzie nir>gen verkiezingen 
At: Dotatie voorzieningen dekking tekorten geledingen 
Bij: Onttrokkeri kosten voorziening 
Bij: Saldo investeringen (+) en desinvesteringen (-) 
Al: Afschrijvingen 
Uitgaven op kasbasis 

Resultaat 2010 op kasbasis 

1.608.704 
1-690-

200.660 
239,365-

1.S68.309 

1.585.660 
125,978 
139.826-
221.000-
30480-

8831 
26.491-

CCt'öÖlXÖiJ'ïi^ö 
267.637 

I L 
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1. Aioemeen H 

1.1, Siaiutairedoelstellino O 

Volgens artikei 3 van de stalulen: K i 
a. De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staalkundig lenein tol meerdere ^ 

erkenning te brengen in den lande overeenkomstig do in artikel 2 vermelde grondslag. 
Derhalve is haar stteven erop geticht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor hel polilieke 
en maatschappelijke leven. 

b. Zij tracht dit doel met name le bereiken door met een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezings
programma deel le nemen aan de verkiezingen voor de Slalen-Generaal. Staten en Raden, 

c. Haar streven Is niet zozeer gerichl op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en 
doonverking van de beginselen door haar beleden. 

1.2, Besiuur 

Per 31 december 2010 besiond het bestuur uil de volgende personen: 

Ds. A, van Heieren. partijvoorzitter Dr. H. van den Bolt tr. L. de Knegl 

W. Kolijn. algemeen voorzitter Prof, dr. ir. A,G. Bregman M.F. van Leeuwen 
Drs. P.A, Zevenbergen, secretaris Ds. C.A. van Dieren H. Uil 
J.P, Tanis. penningmeester Ds. D. Heemskerk Ds. A. Vlietstra 
Mr. P.J. den Boel Mr. M.J.W. Hoek P.T. de Vries 

2, Subsidies 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken on Koninkrijksrelaües (BZK) subsidieert op basis van do Wel Subsidiëring 
Politieke Partijen. 
Op basis van dezc wet ontvangen poiliieko partijen vanaf 1 juli 1999 een subsidiebedrag, dat ook Is bestemd voor de 
wetenschappelijke bureaus en de politieke )or\gerenorQanisatles. Oeze organisaties ontvangen hun aandeel in de 
subsidie voortaan vla de desbetreffende polilieke partij. De hoogie van de voor deze organisaties bestemde 
bedragen wordl overigens wel door het ministerie bepaald. 

Gedurendo het boekjaar 2010 zljn er geen giften ontvangen groter dan € 4,536.70 afkomstig van niet natuurlijke 
personen, 

In hel boekjaar 2010 is een legaat ontvangen van € 44.463. In de jaanekening is deze verantwoord onder giften en 
legaten. 

Subsidievaslsiellino 2009 

Bij beschikking van 8 december 2010. nummer 2010-0000791026. is de subsidie voor het boekjaar 2009 vastgesteld 
op € 492.328. Voor de SGP is dat een meevaller van € 29.985. 
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3. Uitkomsten 

Verrckenino tekorten geledingen 

Tekort Guido de Brès-Stichting. Wt-SGP 

Subsidie BZK vorig en huidig verslagjaar 
Bijdrage SGP ten laste van resenre dekking lekorten 
Bijdrage SGP huidig verslagjaar 
Rcsullaat 

Tekort SGP-jongeren 
Subsidie BZK vorig on huidig verslagjaar 
Bijdrage SGP ten lasie van reserve dekking tekorten 
Bijdrage SGP huidig verslagjaar 
Resultaat 

2010 

240.945-
155.925 
5,641-

90.861 

204.148-
161.202 
24,639-
67,584 

-

KJ 
vl 

a 
a> 
KJ 

a 
H 
H 

2009*3 
O 

231*215-
15è:674 

12T855-
85.996 

269,376-
167.794 
18.044 
83,538 

-

H 
€3 
KJ 
d 

a 
Ui 
Si 
üi 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
(bedragen in euro's) 

ACTIVA 

Materiële vaste acliva (1) 
Kanioorinricht ing/a ppa ratuur 

Financiële vasle activa (2) 
Effecten 
Spaargelden 

Vorderingen (3) 
Rekening-courant 

Guido de Brès-Slichting. WI-SGP 
SGP-jongeren 
Stichting Fractieb ijs land SGP 
Stichting Vonningsaciivitelien Oost-Europa 

Partijbijdragen 
Rente 
Subsidies 
Overige vorderingen 

Liquide middelen (4) 

PASSIVA 

31-12-2010 

94.227 

704.795 
3,411.246 

9,099 
8.434 

16.151 
32,074 

67.259 
71.027 

101.079 

144.220 

4.661,611 

kJ 
«J 
O 
Ci 
KJ 

a 
H 
H 
O 

31-12-2009 

Jb 
(0 
M 

113.887 

556,367 
3.268,079 

29.310 
15,834 
21.614 

-

62.440 
87.699 
50.521 

173.840 

4.379.591 

Vermogen (vrij besteedbaar) (5) 
Beslemmingsreserve huisvesting 
Bestemmingsreserve verkiezingen 
Beslemmingsreserve ICT 
Algemene reserve 

Voorzieningen (6) 
Verkiezingsfonds 
Dekking tekorten gelieerde stichtingen/vereniging 

Kortlopende schulden (7) 
Rekening-courant 

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa 
Stichting Fractiebijsiand SGP 

Partijblad 
Overigo schulden 

890.432 
294.511 

45.000 
2.168.740 

977.008 
146.094 

536.898 
625.000 

45.000 
2-168.740 

756.008 
115.614 

39.030 
100.796 

6.352 

40.778 
85.200 

4,661.611 4.379.591 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2010 
(bedragen in euro's) 

BATEN 

Partijbijdragen (8) 
Subsidie (9) 
Giftenen legaten(10) 
Partijblad De Banier (11) 
Rentebaten en waardeveranderingen effeclen (12) 
Overige opbrengsten (13) 

LASTEN 

Personeelskosten (14) 
Afschrijvingen (15) 
Huisvestingskosten (16) 
Vergaderkosten (17) 
Public Relations i l 8 ) 
Kantoorkosten (19) 
Algemene kosten (20) 
Rentelasten (21) 
Bijdrage aan geledingen (22) 

Resultaat 

Resultaatbestemming: 

Bestemmings reserve huisvesting 
Beslemmingsreserve verkiezingen 
Bestemmingsreserve ICT 
Algemeno reserve 

2010 
uitkomst 

407,815 
482.622 
310.063 
266.290 

88,827 
53,079 

begroting 

405.000 
448-000 

64.000 
274.500 
110-200 
32.500 

1.608-704 

273.647 

13.875 
30.958 
100,889 
595.807 
183.547 
207.369 
14.422 

165.146 

1.585.659 

23,045 

353,534 

330-489-

1.334.200 

342.615 
16.880 
31.800 
93.750 
306.000 
186.980 

185.200 
15,050 

163,600 

1.341.875 

7,675-

23.045 

7.675-

7.675-

lO 
NJ 

O 
(Ti 
KJ 
O 
H 
a 

2009 ?̂  
uilkomst 

W 
CO 

362.336 
466,500 
84.050 
294,079 
142,337 
29.947 

1.399.249 

274.104 

4.615 
30.654 
48.777 

314,684 
186.580 

217.282 
10,464 

163.215 

1.250.374 

148.875 

100,000 
75.000-
30.000-

153.875 

148.875 

€1 

KJ 

e 
SJI 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING H 

ALGEMEEN O 

Alqemene waarderinq K i 

Oe waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balansposl anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, Winslen worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zljn gerealiseerd. Veriiezen die hun oorsprong vinden voor hei einde van het verslagjaar, worden in 
achl genomen indien zij voor hei opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Plaalseliike kiesverenigingen 

De plaatselijke kiesverenigingen zijn niet meegeconsolideerd in deze jaanekening. 

Verbonden partiien 

Van vertoonden partijen Is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen op een andero partij dan wel 
invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van de andere partij. 

Oa volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon: 
- Guido de Brès-Stichüng. WI-SGP 
- Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa 
- SGP-jongeren 
- Stichting Fractiebijsiand SGP 

WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste aciiva 

De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaariijks verminderd mei een lineaire afschrijving, 
rekening houdend met de venwachle economische levensduur en een eventuele restwaarde, 

De alschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt: 
Ka nioorinrichting/appa ratuur 20% - 33% 

FInancjële vaste activa 

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De spaargelden worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt mel noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 
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Vermogen (vnj besteedbaar) p J.̂ li 

Beslemmingsreserve huisvesting ^ O 

O O 
Oo bestemmingsreserve huisvesting is een bestemmingsreserve die in 2008 is gevormd vanuil de boekwinst ^ e is behaald f ^ 
op do veriïoop van het ds. G,H. Kerslenhuis in Den Haag. Tevens is het satdo van de voorziening gnaol onderjipud ds. G,H. «,.j| 
Kerstenhuis per 1 januari 2008 overgchoveld naar dezo bestemmingsreserve. Nu het huurcontract vaoj de huidige | j i 
kanloorruimie tn Gouda per 1 september 2012 afloopt vindl ecn oriëntatio op mogelijke alternatieven plaats waarbij hel kopen 
van een kantoorpand de voorkeur heeft. 

Bestemmingsreserve verkiezingen 

De beslemmingsreserve verkiezingen is een besiemmingsteserve in 2008 gevormd voor verkiezingskosten in de periode 
2009 tot en mcl 2014. Voor een nadere loelichting hierop venvijzen wij naar het bestuursverslag. 

Bostemmingsresen/e ICT 

De bestemmingsreserve ICT is een bestemmingsreserve die in 2009 is gevormd voor automatiseringskosten die gemaaki 
zullen worden ter vanging van de hardware en de software van de ledenadministratie en de financiële administratie. 

Voorzieningen 

Verkiezingsfonds 

Deze voorziening wordt gevormd door middel van een vasle dotatie op basis van de verwachle kosten (directe en personele 
kosten) voor de verschillende verkiezingen, Oe vasie dotatie wordt jaariijks met 3% geïndexeerd. De voorziening is bestemd 
lor egalisering van de verkiezingskosten. 

Dekking lekorten gelieerde stichtingen / vereniging 

Door het hoofdbesiuur van de SGP zljn afspraKen gemaakt over de ten opzichte van de goedgekeurde begrotingen van de 
diverse geledingen niel uitgegeven bedragen, waardoor de bijdragen in de tekorten lager zijn dan begroot. In de Jaarrekening 
van de SGP worden deze overschotten afgezonderd ter nadere jaar ter beschikking van de diverse besturen. Deze bedragen 
blijven gedurende vijfjaar ter beschikking van het bestuur. 

RESULTAATBEPALING 

Panilbiidraoen 

De partijbijdragen betreffen de gefaaureerde ledencontribulies aan do plaatselijke kiesverenigingen. 

Subsidies 

Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Minisierie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelalies. De subisidie 
is afhankelijk van het aanlal gesubsidieerde partijen, hel aanlal leden van deze partijen en hei aantal zelels in de Tweedo 
Kamer. Oe verannvoorde subsidie belrefl het voorschol subsidie van hel huidigo boekjaar en de afrekening van de subsidie 
van het voorgaandejaar. 

Partijblad 

Oil betreft de opbrengsten uil hoofde van de uitgave van de 'Banier*. De opbrengsten beslaan uil adverteniteopbrengsien. 
abonnementen en overbetalingen op abonnementen. 

Giften 

De giften betreffen de in het boekjaar onivangen giften. 

Legaten 

De legaten betreffen de in hel boekjaar ontvangen legaten. 
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TOELtCHTING OP DE BALANS 
(bedragen in euro's) 

Materiële vaste activa (11 

Kantoorinrichting/apparaluur 
Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per begin boekjaar 

Invesleringen 
Afschrijvingen 
Desinvesteringen 
Afschrijvingen desinveslering 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per einde boekjaar 

31-12-2010 

153,074 
39.187-

113.687 

,6,831 
26.491-

-
-

19.661-

159.905 
65.678-

94.227 

KJ 
^ 
O 
<7> 
to 
O 
H 
M 

3 M 2-2009 

O 
Jb 
U 

43ï503 
36.872-

4.631 

119.450 
10,194-
9.879-
9.679 

109.256 

153.074 
39.187-

113,867 

Financiële vasle acliva (2) 

Effecten 
Boekwaarde per begin boekjaar 
Invesleringen 
Desinveslering 
Terugname afwaardering effecten 
Afwaardering l l .v. het resultaat 

Boekwaarde per einde boekjaar 

De boekwaarde per einde boekjaar beslaat uit de volgende effeclen: 
5,5 % AAB Bankbrief 2000/10 6-dec 
5.5 % ING Bank NV 2006-11 
4.24% ING Perpetual Securities 11 
Rabo Var Coupon 3 09-16 
Rabo Var Coupon 5 10-17 
Rabo Ledencertificaten 
Rabo Ledencertificalen 

De effecten zijn gewaardeerd legen aankoopwaarde of lagere martttwaarde. Per 31 december 2010 bedraagl 
de martttwaarde € 710,675, 

556.367 
249,125 
102.387-

6.930 
5.240-

704.795 

99.700 
57.800 

150.750 
151.125 
147.420 
98.000 

704.795 

241.500 
298.170 

19.397 
2.700-

556.367 

102.387 
104.940 
53.570 

150.750 
-

144,720 

556.367 

Spaargelden 
Rabobank BedrijfsTeleRekening 
Rabobank Beleggersrekening 
Poslbank Rentemeenekening 

Alle percentages gelden ultimo boekjaar 

1.60% 
1.90% 

2.311-530 
1,099.716 

3.411.246 

2.283.291 
944.768 

40.000 

3,268.079 
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Vorderingen f3) 

Rekening-courant Guido de Brês-Slichiing, WI-SGP 
Sland per begin boekjaar 
Subsidie 20l O resp. 2009 
Bijdrage SGP 
Opnamen 
Doorbelaslingen huisvesting en porti 
Doorbetasiingen Partijbureau 
Publicaties Banier 
Overige verrekeningen 

Stand per einde boekjaar 

Rekening-courant SGP-jongeren 
Stand per begin boekjaar 
Subsidie 2010 resp, 2009 
Bijdrage SGP 
Opnamen 

Doorbelastingen huisvesting en porti 
Doorbelaslingen Partijbureau 
Publicaties Banier 
Overige verrekeningen 

Stand per einde boekjaar 

Rekening-courant Slichting Fractiebijstand SGP 
Stand per begin boekjaar 
Doorbelastingen Partijbureau 
Opnamen 
Overige venekeningen 

Siand per einde boekjaar 

Rekening-courant Slichling Vormingsactiviteiten Oost-Europa 
Stand per begin boekjaar 
Opnamen 
Doorbelastingen Partijburoau 
Overige verrekeningen 

Siand per einde boekjaar 

31-12-2010 

29-310 
161-334-
85,020-

168.550 
21-991 
32,460 
3,750 

607-

KJ 
S l 
O 
0) 
KJ 

31-12-2^9 

H 
O 

16*507 
1 ^ 0 2 0 -
GA^O^-

180,500 
21,298 
28.132 
3,750 

646 

9.099 

8.434 

18.151 

29.310 

15.834 
166.613-
49.264-

119.000 
34.174 
51.279 

3.750 
274 

11.139 
167.024. 
95.263-

174.200 
33.522 
49,617 

3.750 
5.893 

15.834 

21,614 
5.157 

-
8.620-

52.520 
6,275 

15.000 
52,180-

21.614 

6.352-
35.352 

2.998 
76 

2.475 
12.475-
2,646 
1,002 

H 

O) 

32.074 6.352-
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Partijbijdragen 
Te vorderen volgens specificatie 
Voorziening incouraniheid 

TQ vorderen volgens speti^icatie 

Subsidies 
Stand per begin boekjaar 
Subsidie voorgaand jaar 
Ontvangen subsidie voorgaand Jaar 
Subsidie boekjaar 
Ontvangen subsidie boekjaar 

31-12-2010 

Renle 

Stand per einde boekjaar 

Spaargelden en effecten 

Overige vorderingen 
Publicaties partijblad 
Waarborgsommen 
Abon nementen/ad verten lies 
Voon^den folders en acceptgiro's 
Vooruitbetaalde kosten Provinciale verkiezingen 
Overige voonjil betaa Ide kosten 
Diversen 

Liquide middelen t4\ 

Kas 
Postbank 
Rabobank 

KJ 

O 

KJ 

31-i2-23o9 

-

. 

87,699 
29.985 

117,685-
452.636 
381.609-

71.027 

67,259 

3.312 
12.145 
12.678 
16.595 
49.771 

1-255 
5.323 

101.079 

685 
57.609 
85-926 

144.220 

5)183 
- l ' l 83-

A 

W 

84.484 
24.157 

108.642-
462.343 
374.644-

87,699 

62.440 

3,312 
12.145 
18.535 
13,766 

-
701 

2.062 

50.521 

166 
62.800 

110.874 

173,840 

Op 22-08-2007 is bij de Rabobank onder nunnmer 1149.24.899 een bankgarantie verstrekt Ier grootte van € 
13.000,- len gunste van de verhuurder van het kantoorpand. 
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Verniooen (vrii besteedbaar) (5) 

Bestemming res erve huisvesting 
Stand per begin boekjaar 
Mutatie vanuit de res uliaatbestem ming 

Stand por cinda boekjaar 

Boslemmingresorve verkiezingen 
Stand per begin boekjaar 
Mutatie vanuil de resultaatbestemming 

Sland per einde boekjaar 

De bestemm ings resen/e is als volgl opgebouwd: 
2010: Gemeenteraadsvert(iezingen 
2011: Tweede-kamerverkiezingen 
2011: Provinciale verkiezingen 
2012: Waterschaps verkiezingen 
2014: Tweede Kamerverkiezingen 

Beslemmingreserve ICT 
Sland per begin boekjaar 
Muialie vanuil de resultaatbestemming 

Sland per einde traekjaar 

Algemene reserve 
Stand per begin boekjaar 
Muialie vanuil de resultaatbestemming 
Overschotten / tekorten geledingen 
Vrijval reserves geledingen 

Sland per einde boekjaar 

31-12-2010 

536.898 
353.534 

890.432 

625.000 
330.469-

294.511 

. 

-
140.000 
113.000 
41.511 

294,511 

45.000 
-

45.000 

2.168.740 
0 

2.168.740 

10 
vl 
O 
m 
KJ 

31-l2-25b9 

H 
O 

436;898 
10(5̂ 000 
uJ 

536^898 

700,000 
75.000-

625.000 

17.500 
482,500 
125.000 

-
-

625.000 

75.000 
30.000-

45-000 

2,014,865 
153,875 

2,168,740 

a 
^ 
H 
a 
KJ 
Cl 
H» 
p 
O 
a 
UJ 
SJ 
sl 
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Voorzieningen (6) 

Verkiezingsfonds 
Stand per begin boekjaar 
Dotatie 
Uitgegeven kosien 

Stand per einde boekjaar 

Dekking tekorten gelieerde slichtingen / vereniging 
Stand per begin boekjaar 
Vrijval ouda jaren 
Bestede / nog te besteden overschotten 
(exclusief pereoneel/huisv esting) 

Stand per einde boekjaar 

Te besleden door; 

Guido de Brês-Slichiing. WI-SGP 
SGP-jongeren 

31-12-2010 

115.614 

30.480 

146,094 

121.455 
24.639 

146.094 

KJ 
•sï 
O 
O) 
KJ 

31-12-2Sb9 

756,008 
221.000 

977-008 

O 

552?355 
21 SlOOO 

l'^)347-
•.f* 

756.008 

120.803 

5-189-

115.614 

115,614 

115.614 
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Kortlopende schulden (7) 

Partijblad 
Drukkosten 
Portikosten 
Opmaakkoslen 
Diversen 

Overige schulden 
Loonheffingen 
Personeelskosten 
Vergaderkosten 
Drukkosten 
Portikosten 
Advertentiekosten 
Advieskosten 
Kantoorkosten 
Automatisering 
Waterschapsverkiezingen 
Controle- en administratiekosten 
Diversen 

31-12-2010 

24.597 
11.262 
3.112 

60 

KJ 

*o 
0) 
KJ 

31-12-2009 

h* 
K» 
O 

29^149 
14-517 

Ol ' 
m l 13 

|a 
a 
KJ 
<̂ -l. 
M 
H 
O 
O 
CiJ 
^ 
«0 

39.030 40.778 

20.602 
42.956 

3.124 
2.759 
3.419 
1.662 

10.615 
454 
983 

2.000 
10,032 
2.170 

16.184 
14.046 

1.149 
1.906 
6.367 
1.835 

14,844 
-

16,600 
-

7,667 
4.603 

100.796 85.200 

Niet in do balans oocengmen rechten, verplichtlnaen en regelingen 

Huurovereenkomst 

Er Is een huurovereenkomst gesloten met De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam inzake (een 
gedeelte van) hel pand aan de Burgemeester van Reenensir^e! 101 te Gouda. Deze overeenkomst is geslolen voor 
ecn periodo van 5 jaar gerekend vanaf 1 september 2006 derhalve aflopend op 1 september 2011. met recht op 
verienging van 5 jaar. In 20i0 is hel huurcontract veriengd met 1 jaar tot 1 September 2012. De huur bedraagt per 1 
januari 2011 € 4g.l03 per jaar en wordt jaariijks geïndexeerd. 

LeaseovQreenkomslen 

Er zijn leaseovereenkomsten aangegaan inzake printers, een kopieermachine en een telefooncentrale voor een 
totaalbedrag ad € 14.922 per jaar. 

blz. 13 van 24 2B-3-2011 
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
(bedrogen in euro's) 

2010 

KJ 
•O 

a 
m 
» j 
a 

H 

2 0 0 ? 
uitkomst begroting ultkorffsi 

Baten 

Partijbijdragen (8) 
Partijbijdrage huidig jaar 407.815 405.000 

s i 

362,336 

407.815 405.000 362.336 

De in 2009 opgenomen voorziening voor de partijbijdrage over 2009 is in 2010 omgezet in een afboeking ad 
€ 1.183. tn 2010 betrof do oninbare partijbijdrage € 110 welke in 2010 is afgeboekL 

Subsidie (9) 
Subsidie 2008 
Subsidie 2009 
Subsidie 2010 

Giften en legaten (10) 
Giften 
Legaten 
Giften verkiezingen 
Giften pofitieke funaionarissen 

Partijblad Do Banier (11) 
Opbrengsten van abonnementen 
Opbrengsten van overbeia ling en/g Iften 
Advertentieopbrengslen 
Publicatieopbrengsten 

-
29.985 

452,636 

462,622 

114,831 
44-463 

139.756 
11.013 

310-063 

158.540 -
25-187 
66.606 
15.964 

266.299 

448.000 

448.000 

50.000 
-

5.000 
9.000 

54.000 

155.000 
35,000 
66.000 
16.500 

274.500 

24.157 
462,343 

-

466.500 

75.179 
-

193 
8.678 

84,050 

158,731 
51.561 
69.295 
14.492 

294.079 

Op de opbrengsten van abonnementen is het oninbare gedeelle van abonnementen in mindering gebrachl. 
(Dit bestaat uit afgeboekte posten, oninbare posten en wanbetalers.) In 2009 bedroeg dit € 5.076. waarvan € 
1.688 van voor 2009, ln 2010 bedraagl dit in toiaal € 5.553, waarvan € 3.386 van voor 2010. 

Rentebaten en waardeveranderingen effecten (12) 
Rente (spaarrekening, effeclen) 
Verkoopresultaat effecten 
(Terugname) afwaardering effecten 

Overige opbrengsten (13) 
Excursie Siraaisburg 
Subsidie vorming en scholing raadsleden 
Opbrengst scholing 
Toegangskaarten partijdag 
Collecten 
Verkoop reclamemateriaal 
Opbrengst brochures 
Overige opbrengsten 

69,656 
2,519-
1,690 

88.827 

4.625 
13.727 
12,125 
2.718 
3.703 

15.252 
432 
498 

53.079 

hlz. 14 van 24 

110.200 
-
-

110.200 

lO.OOO 
5.000 
5,200 
4.300 
5.000 

500 
2.500 

32.500 

125.640 
-

16.697 

142.337 

13.197 

2.230 
4,470 
3,540 

470 
6.040 

29,947 

28-3-2011 
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Lasten 

Personeelskosten (14) 
Brutosalarissen 
Muialie reservering vakaniledagen 
Sociale laslen 
Pensioenlasten 
Eindheffing loonbelasting 
Reiskostenvergoeding (vast) 
Vrijwilligers 
Salarisadministratie 
Cursussen 
Inleenkrachten 
Overige personeelskosten 
Sublolaal 

Doorbelaste personeelskosten aan verkiezingen 
Doorbelaste personeelskosten aan geledingen 

2010 
uilkomsi 

283,491 
28.516 
40,394 
13,607 

1.045 
9.827 

789 
2.732 

232 
-

2.659 
383.292 

61,658-
47.987-

273.647 

beo roling 

312.925 
-

46-450 
14.950 

1,225 
12-930 

500 
1.275 

500 
-

4,160 
394.915 

. 
52.300-

342.615 

KJ 
Sj 

O 
0) 
NJ 
O 

20ï)9* 
uitkotiist 

27J*506 

35.952 
10,469 

886 
10-053 

1.143 
1.624 
6.416 

16.665 
1.523 

356,238 

23.802-
58.331-

274.104 

rlLilBl 

H 
O 
KJ 

H 

C3 
Cl 
Ui 

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de intem doorbelaste personeelskosten en de doorbelasting 
aan do gefediingen. 

Hel aanlal fte bedroeg in 2010: 7,7 (2009: 8.1) op basis van fulltime dienstverbanden. 

Afschrijvingen ( i5 ) 
Afschrijvingen inventaris 
Afschrijvingen automalisering 

Doorbelaste afschrijvingskosten 

Huisvestingskosten (16) 
Huur gebouwen 
Servicekosten gebouwen 
Zakelijke lasten 
Verzekeringen 
Schoonmaak / kantine 
Overige huisvestingskosten 

Doorbelaste huisvestingskosten 

911 
25,580 

12.617-

13,875 

47.232 
10,430 
1.128 

901 
2.191 

34 

30.958-

30.958 

1.620 
29.325 

14,065-

16-880 

47.000 
10.600 
1.000 
1.000 
2.900 

550 

31-250-

31.800 

545 
9,649 

5,580-

4615 

46.192 
10-430 

840 
827 

2.988 
52 

30.654-

30,654 
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Vergaderkosten (17) 
Vergoeding bestuur 
Vergaderkosten 
Reiskostenvergoeding (variabel) 
Trainingskosten 
Biièenkomsten 

2010 
uilkomst 

49.709 
3.066 
3,969 

17.199 
26.945 

beqrotinq 

37.000 
S.OOO 
5.000 

20.000 
26.750 

KJ 
s l 
C 
<Xi 
KJ 
O 

20()9^ 
uitkomst 

%̂  
O 

^8,955 
'5 .680 
^?.334 

9.235 
21,573 

100.889 93.750 48-777 

Public Relations (18) 
Advertentiekosten 
Beurs 
Wegwijs 
Hardenberg 
Jongerendag 
Ledenwerving 
Folders 
Promotieartikelen 
Digitalisering Banier 
Website 
Websile pkv's 

10.693 
5,515 
3.599 
3-714 

220 
9.546 
V639 
7.897 

228-
5.624 

390-

37,500 
5.000 

10,000 
6.000 

-
10.000 
15.000 
10.000 

-
7-500 
1.000 

18,124 
6,596 

-
-
-

-
-

16,339 
446 
102 

DoortjeJasie PR-koslen 3.511- 4.500- 1.500-

Veritiezingen 
Dotatie voorziening verkiezingen 

330.489 
221,000 

595.807 

17.500 
191.000 

306-000 

59.574 
215.000 

314-684 

In bijlage 2 is een specificatie opgenomen van de post verkiezingen en van de post dotatie verkiezingen-
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Kantoortiosien(l9) 
Papier en enveloppen 
Drukwerk 
Opmaakkoslen 
Fotokoslcn 
Auteursverigoedingen 
Attenties 
Prinl- en kopieerkosten 
Automaliseringskoslen 
Kantoorbenodigdheden 
Onderhoud apparatuur en licentiekosten 
/Vbonnemenien en contributies 

Doorbelaste kantoorkosten 

Bovenstaande kosten zijn inclusief de kosten van 'De Banier". In bijlage 3 is een specificatie opgenomen van 
de kosten van °De Banier". 

Algemene kosten (20) 
Telecommunicatie 
Porti en verzending 
Frankeermachine 
Advieskosten 
Accountantskosten 
Overige algemene kosien 

2010 
uitkomst 

1.448 
136.988 

12.447 
399 

7.155 
111 

13.116 
4.416 
2.481 

28.891 
761 

24.666-

183.547 

beqroiinq 

5.000 
131.000 

17.500 
200 

8.500 
-

14.000 
6.000 
3.200 

22.795 
1.000 

22.215-

166.980 

s l 

O 
0 ) 
KJ 

<3 

2009. 
uilkoiKsl 

a 
•^892 

13S906 
19:078 

566 
8.235 

25 
13.516 
6.080 
4.092 
9.815 

528 

17.154-

166.580 

,I|5J 

a 
KJ 
a 
^i.,'ii 

i i j i 

Ci 

Ui 

«3 

7,170 
115.647 

1.049 
97,238 
13.860 

715 

25.219-
3.112-

207,369 

14.422 

90.861 
65,903 
8.382 

165.146 

8.100 
120.775 

2.500 
75.000 

5,000 
3.500 

25,625-
4.050-

185.200 

15.050 

93,850 
69.750 

-

163.600 

5.618 
115.355 

1.207 
107.780 
13.491 
2.100 

25,686-
2.584-

217.282 

10.464 

85.996 
77.219 

-

163.215 

Ooortielaste portikosten 
Doorbelaste algemene kosten 

Renielasten (21) 
Bctalingsveri<eer 

Bijdrago aan geledingen (22) 
Bijdrage Guido de Bres Sllchling 
Bijdrage SGP-Jongeren 
Bijdrage Slichling Fractiebijstand SGP 

De bijdrage Stichting Fractiebijsiand SGP betrefi het veriies van de sllchling In 2009. De SGP heeft in 2010 
besioten dit bedrag eenmalig bij te storten. 

In bijlage 4 is een specificalie opgenomen van de bedragen in de tekorten van de geledingen. 

In bijlage 5 is een specincatie opgenomen van do totale doorbelasten kosten aan do geledingen. 
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VAN REE ACCOUNTA 

Cont ro loverk la r ing van de onafhanke l i j ke accoun tan t 

Aan.' het besEuuf \^n do Staatkundig Gereformserde Partij 

Wtj hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van de Staa!Kur>dig 
Gereformeerde Partij te 's-Gravenhage geconïroiee.rd De^e ^arr^kening 
bestaat uit de tïiïlans per 31 decemtïer 2010 en de rekening van baten en 
iasien over 2010 met de tüeiichbng. waann ;̂ iin opgenomen een ovemrM van 
de gehanteerde grondsiagen voor fsnar̂ csêls vefslagqevmg en andere 
tos.f[Chtingen. 

V&mn(\'/aord&iijkni>id van tiei besK t̂fr 

Het bestunr van de vereniging is verantwoordelijk vooi het opniaken van de 
jaafrekening die ne! vermogen en het resultaat getrouw dient weer te gaven, in 
overeenstemming meï jn Nederland algemeen sar^vaarde grondslagen voor 
rtnanciSfe verslaggeving en meï de in atrtik*:;! 5 van da W-si subs!tisering poütieke 
partyen genoemde activiteiten samenhangende baten en laslen. He! bestuur is 
teveris veraniw/üordelijk vöof een zodanige interne beheersing al$ het 
noodzakelijk scht om bei opmaken van de jaan'ekening mooelijk te n^ken 
2onder afwijkingen van materieel beïang aia gevolg yat) fraude of fouten 

VeróntVr'oordeiijl<t}&id van de accountani 

Onze veraniwoofdelijKhefd is hel geven \̂ an een oordeel over de jaarrekening 
op basis van onse controle Wij hebber? cnze eontirole vemcM tn 
overeenstemming met Nederlands recht, v/aaronder de Nederiandse 
eonïrolestandaiïrden Dïl vereist dat wij voldoen aan de voor ons geidende 
ethische voorsct^rsflen en dnt wij ome controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt veii^regen dat de {aötrekening geen 
af\ '̂ijkingen van materieeï belang bevat 

Een controie omvat het tiitvoerea van v/erk^samheden Ier verknjginqi van 
conlroie-informat^ over de bedragen en de ToeiiChtingen in de jsarrekening Oo 
geseïecSeerde werkzaamhtKien zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oofdeeisvorming. met inbegnp yan het inschatten van de nsico's dal 
de laarrekening een ahÂ î ktng van materieel beiar̂ g bevat als gevolg van frat^de 
of fouten. Sl) het maken van deze nsico-inschaU^ngen neemt l̂e öccouniant de 
interne beheersmg in aanmerking die retevanE is voor mt opmaken van de 
jaarrekening en voor hst getrouwe beekJ daarvan, genchi op het opzetten van 
Gonirolewerksaamheden die passend 2ijn in de omstandigheden. Deze nsuxi^ 
inschattingen hebben echter mai loi dosi een oordeei tot uiïdrukking te brengen 
over de effectiviteit ^̂ an de mterns beheersing van de vereniging. Een controle 
omvat levens het evalueren van de seschskiheid van de gebruikie grondslagen 
voor financiëie verslaggeving en van de redeiijkheid van de daor het bestuur 
van de vereniging gemaakte schattingen, aisrrmde een evaluatie van het 
algehele besld van de jaan-ekening. 

\̂ Jil zijn van mening dai de door ons verkregen controie-mformatis voldoerede en 
geschikt is om een onöerbouwnq voor ons cordeel ïe bieden 



KJ 
Ct 

VANRE1:̂ ,.;-::<'ACC^UMTANTS g 

OordGG/ betreffende de i!.iarickening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de Staalkundig Gereformeerde Partij per 
3t december 2010 en van net resuftaaf over 2010 in overeenstemming met in 
Nederiand aigemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
Ook zijn wij van oordeei dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
met de in artikel 5 van de Wet subsidiering politieke partijen genoemde 
activiteiten samenhangende baten an fasten. Deze jaarrekening is niet 
opgemaakt volgens hei in arllkel 10 van dc Wet aubsidiering poSiueKe partijen 
genoemde kasstelsel. 

Tevens 2ijn wij van maning dat de in de Wet subsidiëring poülieke partijen en de 
Regeling subsidiöiing politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn 
nageleefd. 

1 * " 

Ci 

.^•i 

i-ijïT 

O 
Ui 
eii 
H 

Doorn. 3 februari 3011 
Van Roe Accountants en Betastingadviscurs BV 
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STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ 
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BiiJaoe l : Specificatie doorbelaste oersoneeiskoslen 
(betiregen in euro's) 

De personeelskosten zijn als volgl te verdelen: 

Interne doorbelasling: 
Voorzientng verkiezingsfonds 
Verkiezingskosten 
Partijblad 
Panij 
Subtotaal interne doorbelastingon 

Geledingen (extem): 
Guido de Brés-Stichting. WI-SGP 
Slichting Vormlngsaciiviceilen Oosi-Europa 
SGP^Iongeren 
Stichüng Fraktiebijsiand SGP 
Subtotaal geledingen 

2010 
uiikomsl begroling 

K i 

O) 

O 
H 

O 
O 

2 0 0 9 ^ 
uilkomst I 

-
61.650-
51.969-

222.713-

236.341-

14.754-
1.272-

29.654' 
1 272-

-
-

55.000-
287.615-

342.6/5-

16.000-
1.310-

33.6B0-
1.310-

15.539-
8.263-

56.103-
218.001-

297.906-

15.888-
1.698-

36.908-
3.837-

a 
i>i 

d 

^ 

KJ 

46.95r- 52.500- 58.331-

Tolale personeelskosten 383.292 394.915 356.236 
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Büiaoe 2: Kosien veritiezinoen 
(bedragen in euro's) 

De verkiezingskosten zljn ais volgt le verdelen 

Kosien verkiezinoQn 

Verkiezingen permaneni 
Verkiezingen Gemeenteraad 
Verkiezingen Tweede Kamer 
Verkiezingen ËUfCjpese 
Verkiezingen PrtDv.Staien 
Verkiezingen Waterschap 

Ontrekkinq voorziening vtjrki(?7,jpqpq 

Verttiezingen permanent 
Verkiezingen Gemeenteraad 
Verkiezingen Tweede Kamer 
Verkiezingen Europese 
Verkiezingen Prov.Staten 
Verkiezingen Waterschap 
Onivangen bijdragen 
Bijdrage led encontribu tl e 
Resultaat partijblad 

2010 

(O 

O 

0 
2009? 

uitkomst begroting uitkomst" 

7.404 
315.074 

8.011 

17.500 

59.574 

330.489 17.500 59.574 

856 
16.554 
3.488 

542 
12,093-

11.347 
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Bülaoe 3: Partijblad "De Banier" 
(bedmgen in euro's) 

2010 
uitkomst begroling 

Hel saldo van het partijblad 'De Banier" is als volgt: 

Baten 

Opbrengsten van atxinnemenien 
Opbrengsten van overtetalingen/giften 
Advertentieopbrengslen 
Publica tieopbrengsten 

KJ 
Nl 

a 
ffi 
K) 
O 
h* 
H 

a 
2 0 0 9 0 

uilkomstt 
Ĵ k 
un 

M 
H 
<3 
to 
0 
h* 
h* 
€ 
O 
UJ 
M 
l iJ 

158.540 
25.187 
66.608 
15.964 

155.000 
35.000 
68.000 
16.500 

158.731 
51.561 
69.295 
14.492 

266.299 274.500 294.079 

t-asten 

Personeelskosten 
Drukkosten 
Opmaakkoslen 
Au leurs vergoedingen 
Poni en verzending 
Digilaliscring Banier 
Betalingsverkeer 
Overige kosten 

Rcsullaat'Do Banier" 35.714- 11.700- 25.111-

51.969 
133.636 

12.447 
7.155 

82.720 
228-

9.364 
4.930 

302,013 

55.000 
125.000 

12.500 
8.500 

65.000 
-
-

200 

266.200 

56.103 
132.437 

12.257 
8.235 

64.420 
16.339 
7.686 
1.714 

319,190 
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Ki 

pijigge 4: Büdrangn aan geledingen Q 
(bodragen in euro's) H 

H 
2010 2009.f» 

Guido de Brès-Stichting. Wt-SGP 
Bijdrage Ministerie 
Baten 
Lasien 

Bestede / nog te besleden overschotten (excl. 
voordeel personeel en huisvesting) 

Per saldo tekort 

SGP-Jongeren 
Bijdrage Minisierie 
Baten 
Lasten 

Bestede / nog te besteden overschotten (exd. 
voordeel personeel en huisvesiing) 

Per saldo tekort 

Bijdrage SGP 
Bijdrage SGP inzaka verkiezingen 
Resullaal SGP-Jongeren 

Tolaal bijdrage tekorten 

155.925-
38.115-

279.060 
65.020 

5.841 

90.861 

161.202-
134.842-
338.990 

42.946 

24.639 

67.584 

65.903 
8,000 
6.319 

164.764 

uitkomst beqrotinq uitkonist 

93.650 158i074-
36.213-

267.428 
93.850 73.141 

12.855 

93.850 85,996 

69.750 167.794-
104.806-
374.182 

69,750 101.582 

18.044-

69.750 83.538 

69.750 77.219 

6.319-

163.600 163,215 

Hel overschoi van de SGP-Jongeren ad € 30.959 wordl niet geheel gedoteerd aan de voorziening 'Dekking 
tekorten gelieerde vereniging, SGP-Jongeren" in de SGP omdal de SGP-Jongeren een negatieve reserve 
hebben van € 6.319. Hierdoor heeft de SGP^ongeren een posiiief saldo ad 8 6.319 zodat de negalieve 
reserve in de SGP-Jongeren vigeer op nihil te lalen lopen. 

blz. 23 van 24 28-3-2011 
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Bülaoe 5: Doorbelaste kosien aan oelediooen ^ | ^ 
(bedragen in euro's) _ f 

O C 
2010 2009? ^ 

uilkomst begroting uilkomst' ^^ 

De volgende kosten zljn doorbelast aan de geledingen: 4^ 

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Huisvestingskosten 
PR-kosten' 
Kantoorkosten 
Portikosten 
Algemene kosien 

47.987 
12.617 
30.958 

3,511 
24,666 
25.219 

3.112 

148.071 

52.300 
14.065 
31.250 

4,500 
22.215 
25.625 

4.050 

154.005 

58.331 
5.580 

30.654 
1.500 

17.154 
25.686 

2.564 

141.489 
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Rapport betreffende 

de jaarrekening 2010 

van de 

Guido de Brès-Sticliting 
Wetenschappelijk Instituut SGP 
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GUIDO DE BRÈS-STiCHTlNG, Q <3 
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT SGP ö^ jO 
'S-GRAVENHAGE ^ C 

2 H 
RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010 Q C3 

a <^ 
Ji Pag. Ui 
A ^ 

INHOUDSOPGAVE ^ 1 

1. Algemeen 2 

2. Subsidies 2 

3. Uitkomsien 3 

JAARREKENING 2010 

Balans per 31 december 2010 4 

Rekening van balen en lasten over 2010 5 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 
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H 
1, Algemeen O 

O 
1.1. Statutaire doelstellinq Jh 

m 
Volgens artikel 3 van de statuten: ® 

1. De Slichting heeft ten doel: 
a. het maatschappelijke en politieke debat te beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing; 
b. het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau; 
c. het bevorderen van de bezinning op actuele ontwikkelingen en 
d. het streven naar bredere bekendheid binnen onze netwerksamenleving. 

2. De Stichting streeft deze doelen na in overeenstemming met de in artikel 2 venwoorde grondslag, ten dienste 
van politiek en samenleving in het algemeen en voorde Staatkundig Gereformeerde Partij in het bijzonder. 

3. De Stichting tracht deze doelen te bereiken door: 
a. het bestuderen en doen bestuderen van politieke en maatschappelijke vraagstukken; 
b. het verspreiden van de resuttaten van deze studies door publicatie daarvan; 
c. het stimuleren van bezinning en discussie over de resultaten van deze studies, onder meer door het 

organiseren van conferenties en door de uitgave van een tijdschrift; 
d. het bevorderen van intellectuete activiteiten in de breedte van de achterban; 
e. het vormen en beheren van een bibliotheek en documentatiecentrum; 
f. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting bevorderiijk 

kunnen zijn. 

1.2. Besjuur 

Per 31 december 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Dr. W, Fieret (voorzitter) 

Dr. ir, J.S. van den Brink (secretaris) 
Drs. P.C. den Uil (penningmeester) 
Mf. A. Klaassen (tweede penningmeester) 
Dr, H. van den Belt 
Dr. A. Goudriaan 
Mr. C G . van der Staaij 
Mevr. dr. M. Verduijn 
Dr. ir. W- de Vries 

2. Subsidies 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) subsidieert op basis van de Wet Subsidiëring 
Politieke Partijen. 
Op basis van deze wet onh/angen politieke partijen vanaf 1 juli 1999 een subsidiebedrag, dat ook is bestemd voor de 
wetenschappelijke bureaus en de politieke jongerenorganisaties. Deze organisaties ontvangen hun aandeel in de 
subsidie voortaan via de desbetreffende politieke partij. De hoogte van de voor deze organisaties bestemde 
bedragen wordt overigens wel door het ministerie bepaald. 

Gedurende het boekjaar 2010 zljn er geen giften ontvangen groter dan € 4.538,70 afkomstig van niet natuuriijke 
personen. 
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O H 
SubsidievaststeUing 2009 l_» |u 

h* a 
Bij beschikking van 8 december 2010, nummer 2010-0000791026, is de subsidie voor het boekjaar 2009 Q 
vastgesteld op € 158.454, Voor het Wetenschappelijk Instituut (Wl) is dat een meevaller. De subsidiëïis gebaseerd Ui 
op het kasstelsel. Op kasbasis heeft het Wl in 2009 € 158,454 uitgegeven. In de jaarrekening 2009 isfüitgegaan van M 
€ 152.886. Dit moet nu gecorrigeerd worden naar € 158.454. Dil is dus een meevaller van € 5.568*'3ie ten gunste ^ 
van 2010 komt, ^ 

3, Uitkomsten 

De Staatkundig Gereformeerde Partij neemt het niet subsidiabele deel van het tekort voor haar rekening, 

Verrekening_lekort 2010 2009 

Uitkomsten boekjaar 
Subsidie BZK vorig boekjaar 
Subsidie BZK boekjaar 
Bijdrage SGP boekjaar 

Resultaat 

240.946-
5.568 

150,357 
85.020 

231.215-
5.188 

152.886 
73.141 

ln de toelichting op de rekening van baten en lasten zijn de kosten/opbrengsten nader toegerekend aan de 
onderscheiden projectgroepen overeenkomstig de systematiek van de begroting. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
(bedragen in euro's) 

ACTIVA 

Materiele vaste activa (1) 
Kan too rin richt Ing/a pparatuur 

Voorraden (2) 

Vorderingen (3) 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Reken ing-cou rant SFB 
Overige 

Liquide middelen (4) 

KS 
v l 
O 
a> 
KJ 
o 

a 

31-12-2010 '^31-12-2009 
(O 

1.627 

4,477 

23.594 

1,186 

3.363 

34,247 

3,726 1 

6.828 1 

29.003 

2.771 

6,784 

49.115 

PASSIVA 

Stichtingskapitaal (5) 

Korttopende schulden (6) 
Rekening-courant SGP 
Rekening-courant SGPJ 
Overige schufden 

45 

34,247 

45 

9.099 
56 

25,048 

29.310 
-

19.760 

49.115 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 
(bedragen in euro's) 

BATEN 

Baten (7) 

LASTEN 

Personeelskosten (8) 
Doorbelaste kosten vanuit SGP (9) 
Vergaderkosten (10) 
Bureaukosten (11) 
Publiciteitskosten (12) 

Tekort 

Subsidie BZK via SGP 
Subsidie 6ZK via SGP voorgaand jaar 
Bijdrage SGP 

Resultaat 

2010 
uitkomst 

38,115 

begroting 

25.900 

KJ 
*J 

a 
o 
IO 

o 
H 
H 

o 

CAI 
2009 

uitkomst 

,t)t 
!""•* 

CD 
KJ 
O 
h* 
Ht 
C3 

UI 

w 
VJI 

34.949 

38.115 

159.723 
54.451 

9.016 
11.211 
44.659 

279.060 

240.946-

150.357 
5.568 

85.020 

-

25,900 

157,310 
57.440 
9,000 
9.000 

35,000 

267.750 

241.850-

148.000 
-

93.850 

-

34.949 

144.049 
49.429 
13.150 
16.590 
42.945 

266.164 

231.215-

152.886 
5.188 

73.141 

-
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H 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ËN RESULTAATBEPALING ^ 

O 

ALGEMEEN jJl 

Algemene waardering' 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en ^ 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van dejaarrekening bekend zijn geworden. 

Verbonden partijen 
— I 

Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen op een andere partij | 
dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en.financiéle beleid van de andere partij. ' 

De volgende vereniging is verbonden met de rechtspersoon: I 
- Staatkundige Gereformeerde Partij ' 

1 
I 

i 

WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiele vaste activa ' 
i 

De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een lineaire 
afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele restwaarde. 

De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zi)t> als volgV. 
Kantoorinrichting/apparatuur 33% ! 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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^ k in 

RESULTAATBEPALING a tJ 

O 
Subsidies ^ ló 

lf? «*3 
Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Mimstene van Binnenlandse Zaken en Koninknjksrelaties. Oe ipo 
subisidie is afhankelijk van het aantal gesubsidieerde partijen, het aantal leden van deze partijen en het aantal zetels 
in de Tweede Kamer. De verantwoorde subsidie betreft het voorschot subsidie van het huidige boekjaar en de 
afrekening van de subsidie van het voorgaande jaar. 

Biidraqe SGP 

De bijdrage SGP betreft het aanzuiveren van het tekort van de exploitatie. Met het hoofdbestuur van de SGP zijn 
afspraken gemaakt over de ten opzichte van de goedgekeurde begrotingen lagere kosten, waardoor de bijdragen in 
de tekorten lager zijn dan begroot, ln de jaarrekening van de SGP worden deze overschotten afgezonderd ter 
nadere besteding door de besturen van de gelieerde stichtingen/vereniging. Deze bedragen blijven gedurende vijf 
jaar ter beschikking van de stichting staan. 

Giften 

De giften betreffen de inhet boekjaar ontvangen giften. 
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TOELICHTING OP DË BALANS 
(bedragen in euro's) 

Materiele vaste activa (1) 

Kantoo rin richt ing/apparatuur/a utomatisering 
Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per begin boekjaar 

Investeringen 
Afschrijvingen 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per einde boekjaar 

31-12-2010 

KJ 
•^J 

C 
Cï 
KJ 

a 

a 
•K" 31-12-2009 — UI 

6.303 
2.575-

3.728 

_ 

2.101-

2.101-

6.303 
4.676-

1.627 

5.764 
594-

5.170 

539 
1,981-

1.442-

6.303 
2.575-

3.728 

Voorraden (21 

Nola's/Katernen 4.477 6,828 

Vorderingen (3) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Satdo per begin boekjaar 
Subsidie voorgaand boekjaar 
Ontvangen afrekening 
Ontvangen voorschotten 
Subsidiabele kosten 

Saldo per einde boekjaar 

Rekening-courant SFB 
Stand per begin boekjaar 
Overige verrekeningen 

Stand per einde boekjaar 

Overige vorderingen 
Advertenties 
Abbonnementen 
Publicaties/Jubileumbundels 
Afrekening Calvijncongres 
Diversen 

29.003 
5.568 

34.571-
126.763-
150.357 

23.594 

569 
209 
408 

-

-

1.186 

27.949 
5.188 

33.137-
123,883-
152.886 

29,003 

32 
32-

511 
914 
443 
885 
18 

2.771 
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31-12-2010 

55 
2.880 

429 

3.363 

KJ 
^ 
O 
Cfi 
IO 
CJ 

< .31 

O 

un 
v l 

-12-2009 

688 
3.476 
2.621 

6.784 

A 
f4 
O 

w 
o 

a 

en 

45 

45 

56 

45 

45 

GUIDO DE BRÈS-STICHTING. 
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT SGP 
•S-GRAVENHAGE 

Liguide middelen (4^ 

Kas 
ING rekening-courant "Guido de Bres'̂  
ING reke ning-cou rant "Zicht" 

Stichtingskapilaal (5) 

Stand per begin boekjaar 
Mutatie 

Stand per einde boekjaar 

Kortlopende schulden (61 

Rekening-courant SGP 
Stand per begin boekjaar 
Subsidies 
Bijdrage SGP 
Opnamen 
Doorbelaste kosten SGP 
Publicaties Banier 
Overige verrekeningen 

Stand per einde boekjaar 

Rekening-courant SGPJ 
Stand per begin boekjaar 
Overige verrekeningen 

Stand per einde boekjaar 

Overige schulden 
Reservering vakantiedagen 
Loonheffing 
Vakantietoeslag 
Pensioenpremies 
Salarisadministratie 
Druk- en verzendkosten 
Vergaderttosten 
Auteu rsvergoedingen 
Accountant 
Diversen 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Bijdrage in tekorten 

De stand van de nog te besteden gelden inzake de nog niet gebruikte bijdrage van de SGP bedraagt per 31 
december 2010 €121.455. 

29.310 
161.334-
85.020-

168.550 
54.451 

3.750 
607-

9.099 

16.507 
157.020-

68.821-
180.500 
49.429 

3.750 
4.966 

29,310 

56 

6.966 
9.006 
5.975 

34 
230 

-
61 

-
2.000 

776 

25,048 

6,530 
5,441 

106 
116 

4,838 
115 
37 

1.609 
969 

19.760 
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TOELICHTING OP DË REKENING VAN BATEN ËN LASTEN 
(bedragen in euro's) 

Baten [71 

Abonnementen 
Donateurs 
Afgeboekte abonnementen en donateurs 
Giften en overbetalingen 
Advertenties 
Nota's/katernen/brochures 
Partijredes ir. B.J. van der Vlies (incl, giften) 
Jubileum bundels 
Calvijncongres 

2010 
uitkomst 

13.054 
7.349 

294-
4.287 
2.915 
5.491 
5.312 

-
-

38.115 

begroting 

12.700 
8.000 

-
-

2.700 
2.500 

-
-
-

25.900 

to 
V j 

O 
0> 
KJ 
O 
| j 

H 
O 
O 
Xt 
in 
CO 

— 

2009 
uitkomst 

12.478 
7,430 
1.418-
1.789 
2.733 
4.940 

-
382 

6.615 

34.949 

Lasten 

Personeelskosten (8) 
Salarissen 
Pensioenpremies 
Sociale lasten 
Vakantietoeslag/eindejaarsuitkering 
Mutatie reservering v3kantiedagen 
Vaste reiskostenvergoedingen 
Salarisbureau 
Vergoedingen vertalers 
Overige personeelskosten 

Doorbelaste salariskosten Stichting 
Vormingsactivitenten Oost-Europa SGP 

106.864 
11.335 
15.620 
17,677 
6.966 
1.249 

699 
-

683 
161,094 

1.371-

159.723 

110.000 
10.760 
16,750 
17.500 

-
600 
500 
-

1.000 

_ 

157.310 

100.135 
9.516 

14.783 
13.274 

-
785 
481 

4.103 
972 

, 

144.049 

Aantal dienstverband^ 

Het aantal dienstverbanden bedroeg in 2010: 2.1 (2009: 2,1) op basis van fulltime dienstverbanden. 

Dooriaelaste kosten vanuit SGP (9) 
Personeelskosten partijbureau 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Portikosten 
Afschrijvingskosten 
Algemene kosten 

14.942 
15.479 
10.068 
6.512 
4.8B7 
2.562 

54451 

16,000 
15.625 
9,375 
6.750 
6.165 
3,525 

57.440 

15.888 
15.327 
7.648 
6.725 
2.549 
1.292 

49.429 
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Vergaderttosten (10) 
Vergaderingen 
Variabele reiskostenvergoedingen 
Onkostenvergoedingen bestuursleden 
Bijeenkomsten 
Attenties 

2010 
uitkomst 

699 
3,095 
2,774 
1.289 
1.158 

tieqrotinq 

500 
3.000 
1,750 
2.000 
1,750 

KJ 
v l 
O 
Cr) 
KJ 

C7 
o_ 
A 
Ln 
(ü 

2009 
uitkomst 

559 
3.777 
2.037 
4.465 
2.312 

J\ 

K i 

f-j» 

H 
ö 
c 
IUJ 

,Cö 
a 

9.016 9.000 13,150 

Bureaukosten (11) 
Contributies en abonnementen 
Literatuur 
Cursussen 
Accountantskosten 
Advieskosten 
Afschnivingen inventaris 
Overige bureaukosten 

2.220 
1.571 
1,720 
2.956 

-
2.101 

644 

1.250 
1.700 
2,500 
1.500 

50 
1.900 

100 

1.509 
2.202 
6.745 
2.879 

500 
1.981 

774 

11.211 9.000 16.590 

Publiciteitskosten (12) 
Drukkosten 
Drukkosten partijredes Ir. B.J. van der Vlies 
Auteursvergoedingen 
Advertentiekosten 
Pu blicatleverg Gedingen 
Beurskosten 
Portikosten 
Opmaakkosten 
Websitekosten 
Digitaliseren Zicht 
Ovenge publiciteitskosten 

20.486 
6.659 
4,105 
4.368 
3.750 
1.031 

380-
1.336 

831 
-

475 

20.000 
-

3.500 
3.500 
3.000 
1.000 

500 
2.000 
1,000 

-
500 

20.943 
-

3.640 
4.757 
3.929 

. 

420-
4,508 

831 
4.320 

438 

44.659 35.000 42.945 
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De kosten zijn toegerekend aan de volgende projectgroepen: 

1. Publicaties en onderzoek 

Personeelskosten 
Doorbelaste kosten 
Vergaderkosten 
Bureaukosten 
Publiciteitskosten 

2, Conferenties 

Personeelskosten 
Doorbelaste kosten 
Vergaderkosten 
Bureaukosten 
Publiciteitskosten 

3, Communicatie 

Personeelskosten 
Doorbelaste kosten 
Vergaderkosten 
Bureaukosten 
Publiciteitskosten 

4, Uitgave Zicht 

Personeelskosten 
Doorbelaste kosten 
Vergaderkosten 
Bureaukosten 
Publiciteitskosten 

5. Organisatie 

Personeelskosten 
Doorbelaste kosten 
Vergaderkosten 
Bureaukosten 
Publiciteitskosten 

2010 
uitkomst 

86.568 
26.797 

1.825 
810 

18.045 

136.045 

9.761 
3,247 

765 
945 

1.156 

15.875 

21.957 
7.304 

489 
132 

11,861 

41.744 

10.757 
4.898 

369 
94 

13.597 

29.715 

30.678 
10.205 
5.568 
9.230 

55.682 

beqrotinq 

69.820 
24.961 

2.675 
600 

11.000 

109,056 

10,344 
3.698 
2550 

125 
2.250 

18.967 

19.825 
8,268 

400 
175 

7.500 

36,188 

15.467 
5.530 

375 
25 

14,250 

35.647 

41.854 
14.963 
3.000 
8.075 

67.892 

IO 
-*J 
O 
0> 
KJ 

a 
H 

H 
rn 
Cl 
£v 
0) 

c 

2009 
uitkomst 

54.130 
17.609 

1.329 
602 

11.420 

85.090 

20.161 
7.123 
5.626 

452 
1.923 

35.486 

22.276 
7.903 

162 
155 

10.485 

40.981 

11.737 
4.165 

807 
1.520 

19117 

37.345 ! 

35.746 
12.629 
5.025 

13.862 

67.261 
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VAN REE ACCOUNTA.NTS *a 

Contro leverk lar ing van dc onafhankcl t jko accountant 

.Aan- hct t>e5LUur van de Guido de Brês-Slichling Wetenschappe!i;k instituut SGP 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2C10 v.3n Guido de Brés-
Stichting. Wetenschappelijk ïn^^tituut SGP te 's-Gravenhage gecontrcleerd. 
DezG jaanekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de rekentng 
van baten en lasten over 2010 met de tceJichtfng. waarin zijn opgenomen een 
ovenjicht van de getiantoerde grondslagen voor iinanciÊle versiaggeving en 
andere toelichtingen 

Verantivoofdefi,'khü<cl van hct besUujr 

Het besiuur van de slichting {$ veranhvoordelljk voor het opmaken van de 
(^afrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in 
overeenstemming mel '-n NedeHand algemeen aanvaarde grondslagen voor 
ffnancfêle versbggev:ng en mel de trt <):riikel 5 van de Wel subsidiëring politjeke 
partijen genoemde activiteiten samenhangende baten en lasten Het bestuur is 
tevens verantwoofde'ijk vooi een zodanige interne beheersing als hol 
noodzakeitik acht om hel opmaken van de [aarrekening mogehik te maken 
zonder at'.vijkingen van mateneel belang als gevolg van fraude oï fouten 

VejantwoarsJelijkheiü van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening 
op basis van onxe controle Wij hebben onïe controle verncht m 
overeenstemming met Nederiands recht, waaronder de Nederlandse 
ccniroiestan dao rden Od verossf dal wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschnften en dal wtj onze controle zodanig plannen en uitvc^ren 
üat ee'i redelijke rnaie van ^ekerhad v,fordt verkregers dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van mater.eei beiisng bevat 

Een controle omvat hel uitvoeren van werkzaamheden ter verknjging van 
controle-in form ntie over dt* bedragen en de toeiichttngen in de jaarrekening De 
geselecteerde wcfkzsamheden nin afhankelijk van de door de accountan; 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegnp ^an het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van mateneel betang bevat als gevolg van fraude 
of fouten Bï) heï maken van deze nsico-inschattingen neemt de accountant de 
interne beheer^iing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voot het getrouwe tjeeld daarvan, gerichi op het opzetten van 
controlewerkzaamheden dis passend zijn m de omstandigheden Deze nsico-
inschattingen hebben echter met tot doei een oordeel tat uitdrukking te tïrengen 
over de effectiviteit van de Interne beheersmg van de stichtmg. Esn conlrole 
omval tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het txjstuur 
van de stichting gemaakie schattingen, alsmede een evaluatie van hel algeheie 
beeid van de jaarrekening 

Wij Zljn van mening dat cie door ons verkregen ODntrole-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwmg voor ons oordeel te bieden 
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Oofdoel bQtrQffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de groette en 
samenstelling van hel vermogen van GukJo da Brès-Stichting. Wetenschappelijk 
Inslituut SGP per 31 december 2010 cn van het resultaat over 2010 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Ook zijn wlj van oordeei dat de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de met do in artikel 5 van de Wel subsidiering politieke 
partijen genoemde activiteiten samenhangende baten en lasten. Deze 
jaarrekening is niet opgemaakt volgens het tn ariikel 10 van de Wet subsidisrifig 
poHïieke partijen genoemde kasstelsel. 

Tevens zijn wij van mening dat de in de Wet subsidiering politieke partijen en de 
Regeling subsidiering politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn 
nageleefd. 

Doorn, 3 februah 3011 
Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV 
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fïs*. QoViik-kc- liir.ds'hr'ip h \<i '.'.ovi d!-;;iEî ':!> gfA-iji'li^d. Htt i..!bine'< tl.-ükf.nond'.'iv '.siruik^jldc ove: 

drr vc:rl<,>i-!î lFi« v^n do niliosiö in Ufu^giiii. Di; k:)!ji;ir:[sfu'naiio dit; d:î Afüp vnigd-?. U>or;de aan da; 

df̂  i:nit;^rriiis t̂ ón vj.in de ;T»(.ud[ii^^lr ;":C>i!;,iï:ke vr^fi^i^iükhen ij vuoi di? l;Qnit^iidt; i^w.'- cn dai 

Medotbnd de urconomische <ri:;!*i nog niet te bovei; ir̂ . Oi; ijOEÏdeSt is gc-if7 ;̂rrnentrMi5GC;rd ;;r ^icik 

i;ei!ol;i.''i^.o<?rd. f,c'i nieofdcrhidd.srfigf.'rin!^ tri.ï^kre pliiai.s V-;ÏOI c tn rii?fide!!toid5f<.n^e!i:'s;. 

In tU; iiiwK.' van if;? Uind'dijtifr poüTiok vOFidon do vj^rsicïlügGn Vd" df i-en;i;j.>fitt.'fd(;en pla,ld!>, 

Mi.ssci-icri wnrsn 7i| riindt" op^it'ntj.iii'.'nd diin Htvi M:>fjy<;*,: iisihfjMK'.n. rnonf vnor dt' biin]''rs .:i(n di*̂  

vf;rKi(;/ir!g«.'n niir;̂ U'n:"> ,'ü tjyi.'jfi^tiik. Niouivï' ;-;'Nnfenu.'^^dc-n, iO!;':-?,?^ î ^ iii(r;iv.o ijruen-itoiüt-g. <ii 

bctwit:!' voor vjsi ja^f dt? ooliiiokr: k'J^;;s V.UI <iî  v;ome:jnte. f|<> b.^siuiirsiriüii dit̂  iiei dir:his! bij di: 

biiipi.^rrd,uu-

a 
a 

€) 
O 
W 

Vt;*;J vrfaridcdrigei! i/olUokkyn ?k.'n in ^uiy. ÏV *.t•;.̂ ;:;id••.;liL• V(^;-:;HI;II vchu-t î ,e!;n 'sfeModtiing. 

rr,-;,)-' v:';t.d oofdcr -r:?!'! vuiMriiUit.' lijr.. ''-Jorrü'-ri 1̂ ,'̂  A'iuvdf^n ondetn! i"'vri niet Ji.m de ',/-';\aih(.-id v.'*n 

finds Wooiti, iT:;;̂ ir «:sfi de fiLiioriomt- in^̂ ri-i d̂ r- /i(fi t;i vdiiieid onipio^ji!. Ro!igi<; kunii EiaiiweÜjks 

nieei v;:n dc vcdachtt 'nhjnk ;f{, ümd."5i ?.i] tn!o!i-;r;)n!ie :ou p.>-ftdil-.t'rv Lc-virri •ji\ dood •jla.'ir- "i h"?! 

tï?Kcn van de siiodtme d'?nnit?o v.v.̂  de kwsiilf'ii v;)n he: liivi;ïi. 

Vt;t= vi^r:iiideiini.;i?ii vükrokt^sr» j^lch in v^Oio, God^ Vi'orrd bhüt de Vi/^^ifliidd on;:!link', iiili.; 

vr;f;:-ritu>tl:i«on, "liv.' WoDUl is dî  v/ciarhcld" Uoh,-,?:!/)- V,';nyil d.it Wocrd ho,bil!:?n vepU'gen-

'.vQi:•!d!̂ ;f;r̂  'jn ijivfiUiuidei^. iri ,̂ 'li'.' jthr;^!-.. i-.;;.u5i mel civertui^jinij, ceii uurrtO'jii;' piobt'tun U; ijevfrfi, 

C-'n^^£;i;uiiy,t".edc-n wiji-lgori, (tieuwc- 'vT;:,?.̂ ,̂s!iikkijn dicrii'i'; ijch t'ïf'n. bc-'jiuürlijV.c voriu-üdir.i^en 

v»^r;indof<?n, inaar hcl bÜi/: de rot'pin^ van d ï Sfi? dt? De!;iiï>'.'lei: vai: Ciodt- Wriiird in iu::; polilieke 

levt'n uit It' dr.ïgftfi iegi>n d^'fiuoom vsn do lijdgPES! in. LS.I voriü-ig vjrs a îo v.'£rki','i;ir?ihedt?n dlei;t 

d«i liciU heiüïi'jri iJti!a».<ii;e.vo;Ki;','n, trt-n i; in dii iiiatvt.'f.shi;. 
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fi; de «p 37 rr-.nör, ^Dio gehoudan zigemone vüfgcdodn.*; iïi'.i de volgerre tsden vSs' hüt 

HooüJbc^luur !>ftiko.'c;i: ds, D. Hf-SiTi'ïkyrk, rl. Uil ers nu. M,}.W. Hoi-h. 

i-if.') Höoidbi'SJüui htüitaüt op 31 detcmbei 2010 ul! dcvtJt(4f.'ndi.ïp*.'ï.sonefr. 

> ds. A, v;in Hstf,'T«?n Poriijvaor^isun 

• W. Külijii Atijr.ivpeo 'JiKU/iihir 

> d)S. P,A. Zeven.byrgen ïyasfa'^Vj 

• I.f. Tanis Pc.-ininginca^ier 

- (Tir. P.). d?n &Qp.f 

dr. H. van dca Bolt 

piof.dr.ïr, A.G. BfO|;ni.l,'i 

- (is. C.A. vsn Oiercn 

ds. 0. HütmsHeik 

mf, Wt.t.W. Hoeti 

' tf. L drt K'rieĵ l 

M.F. v.m leeuwen 

• H.Ui! 

> (15, A.Vlictsfrs 

1 P.TtdeVfies 

Het HöoldaesïuLir heeft r;̂  . 'ciü i)̂  \ÜVÓM 8 ku'üi' vergaderd. Het das*.'iiiks besïiiiK hütit ^ koOf 

vürg^dofd. tr ÉS ïwep keci oen ge?3mfiniOk£- veignds-dfig t̂ eivee ï̂l van ind HuoldbL-sïuur met de 

leden vaii de ^ .̂lad vsn Atóvios. t<̂  <-:pfii uveede karidid^iïeiv.iirjt v;;of deTwt-'tide K;iifif*/vcik'e/iin;i.-fi 

on in dei.eir:be' 'wt rt'ïii;li*?re jaatlijksf: ov î̂ rteg, 

i}C: h€(c\i sr. B.;. v;j?) tk'i Vlie^ (fui î n .̂ ïict lunl} frt ms. Cfi, vrsn drr St:̂ ;sil ,n|n als odviM.'ü» bij de 

veï'Kiidiïdtigeit •--.•ji hot Hoofdbcsiuüi yS?VA.'e;r)j;. Verder wnrrien LifïS'uiiisvcfü^dettnKen bijge'.vEjond 

[ïoof mr. V.A, Smit (algemeon socreUiri-;!, 

Ir; düCt'mbL'i h •\'\.i'. « i l UüUiveii ^eko^en als algcme:?!! voor^lije*. Hij n..*;rr!t de pia.nt;> in vnn w. 

Kolijr^. De trnecïuodnK d;iüiv^?3 vindi O.V. eind üia^^i s-3tt plaots, 

liï i o iü is ee!ï ddt^ai pir>riSO:i>;n b'i de pajiil In dii'rir^l «.eUf'deri. Oiï LH'lieft dc-; d;ï!!U-'S A.M. v<;ii der 

B3T O'^r 1 ttiaürl -.-oio, iiijlshoüdfüik -",}<>dewerks!̂ 0 en C.W, i.i'!ühoüt-f:!-ii,ii; (per; dt-cei^iber 20:0; 

r!;;k.hotidi?iiik mcdevjti'rksït^r) en de.' ?ieei di ' j . H. Pao! 'p<.^r; sepU?)Ti?jer 'ioi!.r, ;^dv';';euf t?VV). 

Van iv.'oe nu'dî v,ri:>rke-".; w-:jrd ̂ tf^rhfid ^encfners, tf? w.'ien de dntüei A.M.f, vyn der [ÏJ^-; en A,.M. v;iti 

def Ba^ (böidK waren in dienst sis liinshüudeiijk (vifdt'weil^sreO-
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inde periode vars de c.in!j),"igne voordo Tweede iC3me(v>?rkie2ii'»s*̂ î  iiobbon de daî ir»? dr^.S, P.iul-

tarnner.iat <in j . r i . Mnis als oproepkiach? werkzaan^hedeti venicht voor d<; piiitij. .'ülinif.' rwk in 

verband met de Uinsdufise ziekte v»in de d.imss ). v.m Schaik en dr^, N.M, Bnkki^r-üe finnle, 

Mw.'ouw Paul ï'̂ ndes'St'̂ nnJ het buieüü opnf<;i.iw vivAni december ;^o)0 loi cn nuH' de ectïte hrdii 
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U! iieA.ipep i!iO {̂ 3p uifA liöjrij-ntujüt <'>M ''l ^'-"-jS^paoq 5;UJ-->U; ÏSM ur/> io-i^pjspijo 

•iii??d3Jïdö ^asM j^iu^a ;;r*;jp ap'-;] 

u^ti üfA ;E>P iïïc^u detp-iiüiïujpn :^i|È3ptiï: oipnpGjjüEi 3|iP-^iijpï5;r5f:;jed .ïp do Su!U;i:?sq ri;> 

l;<iHu|ï̂ :'Jr*Ĵ AS;-;p-j ueA Si!!JÏ>S)li;̂ :!.l ~l!^p$j üSft pfrj!|ü3i|;jdjIC>q Ü^A U-^JCKS!^^ 'Hu(i\J3^»U^pO>.; siiO joq 

]ye.^ óiieïUïC'Siol(ö ':';iJiïr-)?5;«l:ir)UiUj;i lOijAi-io îi-̂ .-̂ î uî J^^O pKtaq-oo.^iiqsGiHu 'SuuD^:;?iiij.?iie ji?jij 

ip i - sq |̂Uuu>i 'piOj.'̂ CïiJdd^^ü^Sjeop i;4 !;3.;n3P'!ii-'̂ ^ I^^A dapiUïS??; uo t;vniis!J!.î ^^ J-:̂ J,: '^iije7!upu;u!o:) 

\L-M iij-ipqü-o^iiq v,ii- \e,i'.S drqy_-;iüi;ft lig '̂ r̂ î '̂ iivsüSiü -.)& rvuuij-i -ü^jq'ypooq ŝ j %vM'n\\ppwi\ 

'••nip li! iitipi- î̂ -.i'iU^pjiO u-(p,{OM uo'juni^ uyiiu('idi?iifL' ;;y •p|î iv.<iSiKe--> s-hî  snni^^qpjooj.j 

3ÖU JOOp f>;p ufuueidoiïtte iri î j.̂ SM-jojir dons «_• idj? ?,L'iust^i ^p^fO'̂ oüïitjïHi'jJï .>nsi')!i)!9 :̂ 

i.-.].\avp '1(1 •:'ii.Miuiaj-'.s>,'; iiejdf-pi^j.iq iiD'^iSüiCJi'; i^i^i^;Mu\ ti-tvi ;0iTi?;>qi;j(,:0iJ ^^u ;rtop ^ $[00£; ijj 

•ii.-i;ji.;iï:;i;^iy-''.iji.tjt';:^ ;>poC',v-.i u^tpn(.i;.js3 isjy-f o dR ..ip IOOA .N'!̂ '̂ =>nrjEî  SH' tiOïrtv.-ïSuüe 

ST.'plti;t;d ïfp Jco-„̂  fjinïis j-ap iir-'i "y"3 ' ' '^ -"^M ''P ^' Sepiii.iï.*^ •i.>pnijLjolf CiO? i,t!:!i;ui r̂':: do ^ i m 

-UÖ;;!.'!/, Lij pU'M î̂ -A '^>iJ^A -̂'̂M '̂ ! ;ï''Uï̂ ';')!ii.ï<>fi<KPi<'tip!̂ ji' ,^!ijifi:^oq ^e^tp ii,-i ü.-.pnöqait oio/. 

s;̂ - ;.[; •^i:i?''i yii^ ;?:• .iOüsS lliPt) ï ; jtJ,ti;Ö SQ 'pUf- î UCiJ ÏM-'̂ ï̂ '̂"'-'-̂  " v p ir:3pJi>9 -Kl?! OCft i";M-.'ivJ^U'?>Jjad 

'̂ \v -ïSihA K'̂ P i.i"A •fo -̂ 1 i!̂ ;ii4 -ip u m üïïL-qdooi '/dui^] '̂ p ut?i; iüeM;i y:'̂ ;̂tiiiry!>{j'*Aj5üi!r;̂  i>p,H'.^| 

J;Ĵ •J<i.̂ ^Cfpmü:j!j!&d<iaii7:•:il̂ l•i'°A Uiï'^^jiyB :^ü^.'M'! "''-^S' 

r-;5ödii::3S ' V l •';;p 

pinüï^üi :*lii.->ddeq3<i'.;o]s,\'i 

(m.!i!n'0d)j:yjf}Aiufl'i3ii^l'i>jl0i}<;iu!ii!pa •'> '̂-'iiQ î '.>h-{h'Mfi,,i yt>A ":-•( '••Â .n 

M D J''̂ ^SiApr. 

(•iU''rî ''',d:H»'.U'!) ui}i;--iJ<iY.<ip;)w tyiiifj('sjui_i^jptf4iUii.s!:n'iJjSi ;i:H:.i;>iuu;pjdr^^d 'S '̂ -̂ î '''•''^ 

•̂ .̂ ^SÖ-̂ riowpun '^.j-i w.iJi 

:iS)OASïe 0102 jgqmwop (£ do ^| gunj^^öq ai^-iiiosiöd i>}t!|uii>g 



Over dóïe ündjï;fwt(peri iijn %ers ^i^rnai'jkï dit̂  ook in de c-irnp îgrü .̂' vonf dc '̂wüfido 

Küfnervcfkie/iniïfcn ?ijn veispieid. \i) tal v.;n p.iMiidocüf3i'jn!t;n is uvei di;?e ond<;rii;e(pe;; r!iï:er 

infofmiitie it̂  vinden, Hi-t is ÜL" tïDdtJcling dnl op de^e manier t.'en "iriforrnaïiep'ntiF'ntde'' ontLiaal 

waaidoitr de booi'lscbap vrm de paiüj b*:?c? vcKir hol '^oedichi isan v.-arden !;eb;'i,icht Cii isevii/jjjndi; 

dotijmfjtiten njeer ge^^vsieJïi-iti'ïO^'rd v-'t?rdeii onlsloten. Tot 'ifc? ?ii vermeld daf 3«in t:̂ :n rjJiïuwr' 

medopchtSijn wisrdt grïVL'rki. De oruwikkcilngeti n'e\ betreKkirig -m vooitn! ds ' s ^ i a l rned-.̂ }' gjiin 

?.v î n î d.it de beVu;,i-'ide ric-h.rltjn niet irieei" ade.^^!afiI K 
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Ak: bel ;.;j,ii om ŝ orir̂ is is sprake van ec-ri continiJs? piyces d.il i-^ed.eride wot- sseed;. nieer vor:T e;-; 

innaud moet krijfjen. ïn jÉjn in höt voci- cn n«joar van SOJO 'k3de;ctjfsitsd*")ijf:r:' j:i;of,s;,-inif>ee(d tjn 

is <ilnd 2ci;l ee;i sliidiegicSs verach'jn*;^ -̂ jie 'weidcr GOk par. 3,/[,2 en 3-5.?). 

Bij heï onderde;;! Qt8anta.ittt.' Jigsi.'n de prioriieüfri no^^l ondeEMfieide.n, -Aiiaf bii bet vrUlissri^n vtin 

d r phcuselijke. ^^.emecT.!elijke f,-n pio^^inci^le (kiesjveiei'iji'nRen prioriieü heetl ''n da.irvQüf ook 

ee.fT adviT t̂iiif CW is benOiimd. M'-t ef̂ r> ü&nUd besturi-n v .̂n p\ó:^i$e\\jk^ kieÏWerr»nigir,i\en i.'i fjverle^ 

ge'*'Ot!id ovei nioj^oliikltedtvn (sm de v-it̂ jliteii le bev(:rde!t-n i'ïi üük if. eyn ÎIS-LM d.in gemiddelde 

f!^-ndarni, be'iiijeC l-:̂ n̂ ledenwerving, onder sridete ÓOQ* een sede «ttskelen d3-5-''0Ver ln Oi' Bjniei 

U'ï verder oijk pst. 3.1.1). 

üyengens j?;ii Ut dit k;-;dei ook de vr^-'sg ond*;^ nj^en nio^di^r: Vr'ciden gi;?lün, mei.!e gelet op 

subs-diF'voorw.istdyn en fjsf.ile fejeSs (Af>i9i)̂  ofde hL;!d;se m^^n'erwaür-op de paMij is opgeóoüwd 

^SOÏ; wei .ide'^yiiB' Is. Nie; riWann besie^t er het ge-Aisr ti."it 3ü& i'.f(;svef enfg inssen 'hei^eif'de •w'ï'l' 

ijiivinden. irvi;i-f ü«k bltjis; tegel nial t,;̂  d;st kterive'Criigi-igen orri v̂ ;;» vonr reden dr^n nok de elfjen 

inti^rns^ ('̂ iken -niet oronvoldoei^de np osdü luHaben vauadoo'- iadininistr<i!it've) lonten ümsüiiin. 

Oaainüjst veniesi de par-ij düof de ttukifS'? nrg.iris;Jïie ve^i l'̂ d̂yii (door fiiO; doiif^ejirven 

vi'rhij!;/iiiKen gr. t:et (>\t\:c(ii.<{i u:*n kit-ivi-'tsniginvjen ifiet .•;!'; gr.'vci^ <;ff-edr. nie-er 'wiiie vJekkef-'). 

iii?n rjplosstng -Ï^O; n'i'̂ ? 'vy^xn' heï Ust'i^*' ;'cü kiicners ^ijn o^n rsaast hel !idfr,ö.3,!'>c,!u'ii.i vün een 

pip.ï.U'̂ eÜiKe kiesvcrenljjins ook een diiecf Üdtnüaischap vvin de p.i"!i| mogelijk tt- naken, irnmofs, 

vei^preid wonende SGP'er- ki^nnrr zkh welt^wjftr Rao^iunen bij een dir.id'jlbij^iindc pU'̂ ctoolijke 

kieüve,'ci;!g:r!.^. manr <3!s dül sojris frns^f dan) licnt.dte-^ fffIcrnetciivsrrJür i:,, s'̂ '-l'̂ î̂ 'i tiüt niot. Hei 

Hoofdiwiiuiu K'i'̂ i z;ch rie kamende tijd indiinsend op dü v7.i,issU)k beiaden. 

Sinds, d^ verkie^intitn vsn ^009 \>ida SfiP^-eiLsr-'indlji'-ierdcf ijeÈ!;ian in Tiirop;!. Oe eurotiücfie SGP 

tieeft nu (>6n f.u;opa;!enienïjrici, drs, G, Beldtr. Hij kreeg in ^rüc- ondeiütt-uning v̂ !> een /esi.?f 

niedev.vFj.ei'^, i^oilil car, grooi drel van de be!eidsr;^ri-einpn fs iifgedekt. Oe volgende n"i?deA-eik»;is 

VAiien if! JOJO in dien-M; 

dr^. 0.!. üicpcnbiae^spa-lti^T;») 

tCor.suiii'.ionelc. inaken, l^rut'!) 

mw. K.C, i.'an I3ijk iparüime, iindr. 1 oktobet E 

iU''''i<1V0üî , W,s'̂ i,f//oi7 fiegïonaie oni'Mkka^ingi 

mw. d i^ t . viin Do'jrn CsJrrds i i'̂ ici) 

VnTtir,<}tlü!wh Hanüsi. Indürifrie, ündcrsi^'i^k cn t'r.craic: Oniwii'ke.linp^^sün^criv.-srkinr)} 

cl.'̂ j- P.G. rie ürooï {pjuüims?. lof 30 '̂  epferrib&rl 

ftf?.';iy|ïürii.v. Vis.<iej:i en Regionak' ofii^vikkcling) 

dr.s. W.T. V..11 luik 

(Ihiisenintutse Zaleen. Mltii'u. V^}iHs<je^on(i!iüiil er; Vae<ht'hei!ighüi<i) 

drs, F.l. v-an ü&i M("i(is 

(lU-groiinc). Kcoaoiniscf-'.e. ^o.kcn. Sod.ak '/uker, e.n kt^rt^'ö/efjen^ïe/rJ. CulUnjr) 

Üi.'. SGP tiy;!: iicb in hel fur^'^peys Patlsment {ïP) ji't^j-eilctee. bij de po5i!.iese ifftrtie Eurapi:- van 

VTtjtieid en DeFüor.rndïï (tVt')}, een kleirie en onani*i;ik.süjke fiüCiie ws.ir de SGP imar ütf̂ iüdpsniSî n 

eft beginselen in ï̂lin vriiiiaJd kan !;ri n-ja^ uiidr.ige'i. Oe tufohJicïi? bfieft s;ei,̂ n kantDor meer it̂  



i&'î  ui'A uj;üi)a|dt!^.:-5Sitol ts-q ut l'^d^tü 7;ppt)j! o^l^M P̂ Û uajri^'uof-dgs 9p Ciiiüujef,̂  'iSJaMioipc "Ĵ '''i 

e.,'ip 'i^) Uli; Eir* Sĵ üu-J ĵ̂ .ftüifi -rj •i'>(p uia dO'ï '>P ï'i>^;'')?'^ ïNi-'̂ ö) "^^ï^pV ''5 '̂̂  ?ï9i;~ij l'p ui',-* Ui^p^; tsQ 

'ijöSjor!.:ce-v. uo.-iljiq ')) '(ivviN î M tJL'.̂  !.int:t,ied ;)p;j,'>iOfii|;s;:<';.! 

•::p tj;:>i;;.'iri vxA-'̂ Ss '̂'̂  i»*'! sp^'süiïjs '.-^i^ei^i! ^JiSriiiöd j*.(t.j luo ij'^-q u:̂  -̂ i Suf^epitn ^Q 'lUj? IOÜA 

•3ipi5nr!5 ijiïuïJi^iö:. iM.0 iQ.ï üi'iOi^iï'̂ q j-^iriiüiuj .iĵ ^ ipifi] Sior.-üoc .jftpr^^r'ïjpisqn'; A,'.n.?!ii j!,p?M.;iM iss,"; 

ut'A •iïtc-jd ! j ; 'r io? iSd ir,5s:>ojjp 3?An;.̂ iu usi) lotu uapJO^̂  je^ ifr̂ eSĵ S i;,*pj3A iep lio üd'̂ iMijfi je.' -̂ pjc-p 

i;.'50 i5u; yt-Si-j iî so ui'ïiasjiOMr^pSLiiteUiHi:' iSijS&PUH^ '̂̂ i'̂  frtp-id^pnoij 550 ''-'5H'Sitit?SiOOĵ i,;2:>|Mjtjo 

Ui*A llü;aa.'\JCCfr; iOU UCA U»^^} J3iJ U) ̂ JpSüi ÜOpuütï Ü0BuU3pi'A?;GA E,?öp ue-S r55A 'iyOi-iJ UöVf̂ ^ OÏÖ? 

lij rfpjfip-eSi.iA irtr-is^q j-in -iT;;;t-̂ .7ü OVViĴ  1*"'̂  '-.idDS *̂ P jSspigrx'-^ütiS.-iji^A gsuei 1"S'2 'ip -;.si:>i{ ofj 

•tXlO'piU!i;V.*,-A.V. dC! ^?pl4i.'̂  Tf] :>l C::0? 

•.̂ .pLf̂ urpMf: ;i^iiM^.iii.v, nn pnoijtji ,'i.»,*r> ijïjü'unojtjj • tr<ï;«•-,}UĴ A'*A ;ij u^a^fi'i/ie -^iünnoftlM-''''̂  )i:s&iiS!SP-ii;id 

?.; 0̂ i',) "ririyco t;ï:,\ ripouod r»;;;;ji30ü.s û ŷ Jtii '.ispiiej s;3p Ü^UIO^ 'it^p/, •rt'.'̂ p!5ae.iöï5ü;itt;u:iir.i;iti.-ï 

ue-̂  ü;i>i?i;dij.^'i:i ap v̂ is? ospiiej i,>̂ 3p in uahijud ;):<^inir;d liq^si^p ij--̂ -7';fî pg us jun-:)i^ijpü-; u;» 

•ijCfe--i*?;'JOii!;ip liis-üi^ij ^V/ÜA %ïSucf u; i5öïso.-sOjd<.;üüija5iif;i.xjuiSp iJöpJO.'*:>q n^l?') J^H 'd£>S ̂ -""̂  

.iluoim'iiMr) 'ïs^;jnu.ï0'9 'o-^a 'GAJ\ ' V P M 'VCiD ^^'l^' 0W!^' ";'"• *̂ f '̂-̂ ÜV '̂̂ ^ .••'i:>d!foü ;j^pui.'i,iin>,irj 

wpuoui;7i;i-:^5po.'| •(j'A'iN ^̂ 'A **̂ -'*' JïM>li-'iif:i si^stjffod UZ- iï:-.;pMi'}in ieij ï i i?:̂ o /u.^liiJt'd .iOn."- ijwiUiod liS /̂̂ , 

(GH!>^!;'^-••-»-''•-••^-•^-^''-^^n"''''^ '•'''.: •'••''• .K • ^̂  " -^ - ' ' 'T ' ' ;̂  '/^ )"'• 

<">p jre:,i û ĵ'rV.î OfS ïpjo.-.^ 'iprKji; K;̂ c-*Q -uyuJtïUird s&Si/oiii^ï ^eij {;; tj'>!vr fjz aauï^'ew u<vdi;i.vit''puo 

•ML*.;! tjy n^ «P u3Sf;rri L:d;ïur.i)ji)-:--Jc) ^p IX̂ AO uih\hi{.\'i'i i.E;;goui upiidt'; 

u;n !.;oî E>? e^pur^iUö'iitiG .•je='5jii;iuo3 op -,;jsi.ui;ij O^Q?: U; jj^'ej JSpj^B --iJsi»«^isp-vsn ;̂3 U-J î dwS-̂ iftp 

-uïïij ;)p UI-JA pij puoiïüE'^idAviï^eiü '.v-J pii Uii i;>i:jsj i-i-^ ug^iii^^y.ti-^j( .?p .mor, -iït^-^^iiï!' -̂ P '-''••'̂  

pü«ïiierjy.^^u?ï<jOif;Ms;>^T:'^.?-?pisf:iusi:ru^ii!Sï:iaïitio;vfpi!eA;;HJ!J;^ 

•u«l̂ jy;i--A fïmq-ïiKüiiij v̂ -. j^S'^niy MI iJi:-jO|ue>i î p 
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3 

3.t p-lat;ï:';r;.Jj«.i? cn pTi^'-ir^ddC'C'SJ^^i^'-'-iiri^itP^j^^'^f 

3,i.j Ledenwerving 

E:i"-n van de ondetwec'iefT die van de pi;'.;>;:.eli!ke kiesveteniKtnc'.e:; vset rneei jand^cb; nodig heeft, 

is iedenweivieg, Hsl \b >n cen bthooii^jk ticïnt^ij gevsfien duidelijk du>. etï> aon/r«nii;Ke isüent^ioei 

Sc'l d',' rr^os^eliikiu'den fn;iei b^hrüen gelet op b'ivo-'.!rboe!i:1 :io ornvsng van de Kf.'fKeÜike ;if.'ht!,'d,i,iM 

ier piao'^e. 

Hiefvooï !f,eidt dus in J-.e! bi! ,̂GndeE : j ; ; : sdislrind viMdoi iei;^;;i:;k .jtbteriiitsijng bei^keüt. 

lidritn.'ïsscbi.'tj:- fc-tfli voo; brjirokkenlit'dd É;n boven.dten /ijf: teden Vi'in bi-i;ing vüor h(:ï verviiHï?n 

v^v. b;.-sU;!irsf'.;nr.'tie'i cr: volks'^ertejisnyvoDrdigerirk* Jin'^tüsn. 1wee van de door .bet Hoofdbeïiuür 

v;iïdgtistelde iKiiepiiinne-Ti ü.irïn d,t;: ook ovei h-d i'/erven v.'in ni*?uvi,-e leden en liet behouden en 

veip,iyU:n v.tn d-,r beuokkei-ib'JÏri v.in nest;v.ïnde ieaen. 

Gclcï at) hld grote belcinj; dat bel Doofdbestuui berjb? ;i;.in ledenweiving, î  ĉ pr̂  'gï.-r!V!.'d,'if,!i,';rJski-u' 

met riarifin onde.i mee ' een df;^;iiboek. een folder von^ tedcrn-wervini^. eu:. sainen^osield en iri be.i 

v-';orj-3<)f v;in ; o u i aan de ber-Uiren vp.n piiî ts-̂ ÜiK-,* kie'^vereregtrigen ;c?eKt?^onden. De inboüd ^al 

getn.ïk6biilvi' ook no-^ «''i' ptiu'üs kriig','n in hel in ';oo<) loegezonden losbi-idijje bandboyK voc-r 

kierivorefiiiiinj^cjn, Hei ;f«i duideiijk ;;jn dar liei uiteii^dellik vooiid een ?C!3k is vs^ eooridnrcnd^ en 

gefifbt» :K1(K5 ;':«n ptaïdwHjke kii;'S've.'en':;;^ni;T?r.: d;isr in\rfieri iis;- îe '^iesjtel voor succes', 

3.1.3 Overiog provinciale» propagandacoötdinaforen 

Dü'j' »>ik<; pifwini:i,:ie ve?eittj>ing î  i&! dim rriei iiit iiel midden v;̂ :» hei deï.bi-dii-M'endt^ be^>ïou.') 

oen •r'oórdin.itor' bviioernd iTiel <tls Jaok tiKTüiks rontoti ie hepben niftl l̂Üe püiaüeisike 

(.ie.'ivereF.'iginijeo ÜVI;! h--! reilen r.'n roiien in dÈe i-.ie.vverf^nisins (ü'ïlt'l'oi^i?":-:!!!;} vibiMiie). Oe/e 

r.e-ürdin/iiof is df.-igevri^AjJd ook Duhutpjuam bij be{ p'oces vo;-: vi^aüüetif-g. D.virrfi'ias; rnc-:;! bii 

ook vericeerde oniwlkke'iiii;'?^ itfin-jieieri e î 20 nodis; t̂ f; nu;j;oi;ik pfO/Kitet'de ki^jsverenigiriHien 

eniiiiSuSia^imeren. Inrriiddels lijkt ;iet erop dr̂ r <ilie r^^'ovinriaie vf/tentgin^"" "̂"-'i oji een of a;-;diVre 

rrï.^nier j.ir; bove.nbcdüoldedueijlcÜirggesialiü aan hei gcvcn ï\\i\. Een inionoiveting daarvan üik! 

eveiv,*je' nodig ïe riin. -'inetifiek vrjor de vijaüs^iing vdi; kie^vereni'^:n>:;r:ti is tî ir̂  -:jnk een Lidvi.seur 

CVVbenoi:nid. 

Büdoeide'.odfdti;aioren konien ;ü'n tvvce ktïo-' pef \^S! h uv^.'ilev, bijeen niyi mece-A'sikfys v.m d̂ j 

ïii).!i}i i'-Ei ci-E!e-' IfJ'dbg var; de algei'ru'en vi-orzitUM. 

^ z Sti^ïiuïcfi i;ï!;'<3tr.^ïl|kïien gcï;:;i^i-."d.st(|i!üêd-ï,TJï>i-cni¥;ïnar:^ïi 

ten a;inue; fil^iiiLseliik*; kie.sveieni^iinijen beett de st.iïuten riDg niei -^an3/;D;i,-u .!<;0 ;!g WLirJP.inj?, v;;n 

de p,ir!i|f.(3iüleri wurntoc lo bc<ii-:itsn n̂ de op ;'* iiini ;IDÜ6 geho(;d(:n rdsemooe vprf-aderina. Of 

mis^'jbien .-rijii üe ^irui-reii wel a;iii;<;epasi. ni;);u •/'(>'.-. die dt,'-:! onfty.br^O nios ier güodketüing :i;-ït; Iŝ d 

Hycddbes'.iiui voD^tjolL'Sri, 

O? (ji^nier biedr elke veenien datJC-?:, be^^aive d;in in fecespeflüöes. de ef.-!ogênrieid cm kennis te 

fiei'neri van Isei wurk v^m de S(iP on van :iCI''-/;i'j. Zo k^m v.in dtrhüïij warden geeolt;d v;-'ir f;r irï \-f-. 

orn de pi;f tij en in de s.itr^^-nlevinn spei.dt. 

€1 

c 

ln !ic;l ."lijc^kipen jtiar is uo Bor.icr ?:; keer verschonen -.vaiiivan /, keer in eon oplr;i;<.: voor ,dio loden 

en doniii£ri.irs v;m de psitij. 



He! •i^nl^l beït^lendv; .^bo îns'es per ^j decinnbei /Q-iQ op De Bon'f.! W 7.Q9y. F̂ vf; kl+>in tu-ni.ih\ 

,^byr.f!eei> rnü:iki %iib-rüik vsn dü iT:ügi;iIijKfis;d osn /.ïe SatUei !!:-,];e^p;oken op ïïen c;i,sjetteb;>niji-2 

te DMtwnj^en. He* op catsöüeb;^!Vj ifiRCr-'pi'Ejketi p.-sriiibbtd vev'ichijn' bijoi^ gelijkiiJL-ig irte! d-' 

'iyninaiep' -̂«.v.̂ ie. 

Di.̂  redcicttü v'̂ n ?,̂ ir fVJi»e; i:?3Stö(.d.uil de iu^ren; 

V W. KoiJjn fiioïïfd''<;datï-ïuti 

- ri)r. v,A, -̂̂ fni; {eindrivdacteui; 

ur^i. M. d(; Bruine 

• d l A. y.ïn MfTt '̂t/H 

dr>, H,|, Nij;)inkMA 

i(, B.i.v;.uïde; Vjieï 

De fijdö-dK b(ie(t in iiov,; eer- V.w.̂  verg^iderd. 

ü(-: iia-'iiür verrvchijr-.t met een ond-J'brekini; in di* 'ivt-sde Were 1:̂ ooriog si visnaf '•9:^1, li^ ;d Uio 

jiUrort sijn ;.ji von iirïikelon virrscheiifi'fi cHo- v;̂ n bUivi^noe wisards /rijf̂ . OrndST De Bauïei in!c;en 

op p.'ïpïer warLli b*?vyr!(Hd. ss de "a';^';inkeii|khh,=ld von ;d die irdorm-nj?; stg sJectiv, Veïs-^hiiiendi' 

proinav^rsdJ weten d;!;;r r!;ï dagei^füü^ 'sf'U*?'')!-'.^" ee overtvp-e?'! fitle?. van. Bövendi-sf; vefpui'/êft 

t*in?,?öti;ï! m ĵar ?eKi'f hsi p;̂ ph,',(. Nu dwei r.icii dö geiukkigfj onv'^iflndigheks voor daï de KoninkÜis-'o 

BlbSio:t!oeK :5a?i»(;n m;;t h;:? {^iedrdtsiia's In^rituui voor Oo d ügs d oc utr: e ̂ ts-lt- isi bet iiftdc? vaü iH;i 

.•^libsidieprogjöFiinia 'i-jfuoed V;3IÏ de Oorio;-?' dt' |ö!ji(;vjnÊ;ï-n tot cn iX\€-i lyA^ vvi! digit^ii-iese!';. 

i>t.' 5GP k.HIgi die bsritinidi-^n tc 2\\rsi>', tijd gins-s ge'*iv?,'ïd. G '̂lat dariri^p i:̂  desloien otn ;ro!* de 

jacirs î̂ nsion van f̂ ,i d^; Tweeds-; VVoreldooriOg te laten diBi^*^'^^'^^'-':- '̂ 'P <''••- niön'ier ^ordt «;en Si',hC;t 

d îri info ffï; .•! t i f ontbieden '/üor ;'»ft breed pubüek, Oe ,%fï/yf v<;rt«f 19^,^ ïî  va.'it-ffëbfitrin/ïiïüarE 20x1 

di»;i.S(3t raadplse^b(i;ïf ï̂ 'riê.'i idt^^ondcri^tg v:in de lopende cn tw-efi voortaa^jtf; s-iargenganj v-;?; de 

vteb^itt vün de SGP eO: viV'ï ï;ï!j;bron. 

Bij d!.-v:o ̂ ï;ii?gt:ï':.nei,d ^vardi er m>% tH'.^, ap gt;v ï̂.>j:en dat =-sp arüketü-n, reporisgi'^. if-r<;rv;eV(ï>, 'oto'^ 

en i|i-isi(£ii;e^ <ït.;f(,'i.;r',;)eChtPii kunr-en r^slen. Djiiri^ni is rjvf'rrüsnje dfifirv<ir: ^.sii^kiitend ioi^'jjcübinn 

na van -̂.'if̂ .:̂ .-inde. toe^ïe-Timlns? v-in d ï fcdai'tif'. HetJtelïdy gt-idt ov -̂̂ nge îs voüi- da l;iy-out ^a^: 

Oz' Öa.'nVr.ila ?i>dr-5r!;v -̂ t̂  ook VĴ Î dï» wc?bsi!e van riy SGP. l̂ i ec-o vrjor kie.'5ver?;('ifSTir-igr»n nog ftp i,?.̂  

sïeiSeo hy1ï^:t!i1'iiïndbot-k ;,Oi[er; V;it;rvoo- ;uuivvij>in^^ön wof'iiy! gei.'jevfif^ 

3-4.:i GemeersïeraadsvörSïiexIngen / wstsrscfsapsve/ïitöïingan 

(n \ i \ eeo (iaiV;.üt getnee-ateo <'.!}i\ ê n-J ncivanvhy; ;Ü'.O ïiïgoe.oKrr.de be-t^ndetinj^svefki-ejirgen 

^eiioiiüen. Voor di.v.e veikiei^i'Swen kon gebnn'k •^mé^n ^/^m;t;!k? v^r; rie b.'. tie; lo-.vblftdiye h.-indbof-k 

op^eno-rnen ;'t! rtedr- eerder ons^yikke^dB indpr^^dd^len 'moi de in rfisai t :^uio «enoi^den OegLiÜi'fyj 

î fimi.'E-rd^-riiadHvt^rkirrî ingen idtaaiboe!: v<}rkiezins<''ri. r̂ iaî nver:*; voor eer? vfifklüi'Frigj.-programmri, 

h.indieidiri^; jju&licdfMl rnr'<fj;"vrïk?e/fngf^n .^oio e?i esn noUMe fwer ijï'ficier-t werket' in een Ui^tWa; 

i/df? rei-Hd?̂ ,') c.iuu pfofltdef). 

As f̂ bt- VeMvOfKeri' v;iri do züger^o^.nidw H;i--̂  cq . VV̂ --̂  forrniil;?.'rr.'=> inQt̂ ss os^d înks h^t h-.'-: dat 

r̂,'w<?| in het h;ir!!lbu<-̂ k JI.S Èn brieven aiivoofbyeld is geatsendö^rd op üe le'iedijk<i leKi,! van di ' 

;irtnbef d<iarv<jrt - XQ<\\h- de in te vuHt-:! statoUdre et; bij de Kic$r.̂ ;̂ d inyosi^hfeven p3i;ijna.7rr • ;";oy 

••j\':e\ Jijd word&n t;i*sn^ :̂̂ d. l'*> S^udi^gid^ .:o::; .̂ -oj;? voorliet io vcodifbjïrï^sbij'f.-erikoiTeït.efi roedio 

701 ^ c-v--'r rji^de/ rne;?.' dt? - ï̂ijr ;̂ «j/(i?;L'p inv'. de O(=def^!e;i^eodf; SoftWür-;; Verkif/'t'iï'tf-'^ (OSV) rr;Oî i 

\ycrd-:;n crtigs^y?ir> e-n wüi, wjar r̂ tof̂ i wordesns;.gev;dd. Dr̂  heer mr, V.A, SmW taïjjerntvi'r; 'lecrelsris; 

ir^aokl d£.'ï.-i i.;il van eon riyor ;-e Kier,f,!,-:.d inge^ietd 'Kfankburd' oni de/c fiofo-vare te 'opïmii-dlstin^n'. 

•Tvenüens w»;u?en Cririd novernbs! miG veJkie^inywn gh'hoiiden voo'. bir'i gefü!V* îïfde wa^r-f îein^p in 

Zec:land. 



Büvenb'-dneJdeveri.iejïin.ijenzijïivocirdeSGPpü'ïidef yedopï.'n, Fer ŝ îdy !A'üSf.pwke v.'3i; ,s'*-;neten

en i'eteHvin.sL 

3.^.2 Tweede KamervRrltleilngen 

in ?cof> /'jn cen seSectie^dvIst-corrr^nissie. eon verkjeïinyscsjnpasnoïomroiüMc ':r̂  een 

vc:r<i(i'zir..?ipri)g-'arT;rn;*Cf:mrnls5ie irnjesteid, Nadat het kapinei-Ba^Kencndedv l?D;.̂ in i o io viel en 

vervroegde Te.'eeüc- Karn'JfVïïrî i'ez-ingen vve;deo uitgeschjeven, rrjnrjsJen de?<; ^onirnbsies iiun 

werkïaanihfden in sneiueinvaar? asmnden. 

C l 

I-
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K 
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H 
C 
c 

C 
C 

üet verkie^ingsprogtarTmia kreeg dc ti£(d Dïf.'̂ d '̂-7 he; Woord, dat oo-k ai^ verkiejioK'ivioKan dfc-rist 

d*ïed, öp baif i van nel proKfamma is een ve.-k'e;'ingsfo-der si>"i-'i^ki en vercrpreid. !X.utm;;.!^! i^ 

overde tien twlariijdiksle pmitcn voorde SGP ccn fK'er i^rmiaakt !?ie hiervoor or.k par, ?./,). 

Oe taJTipa.i',no voor Ct? rw;>edi: K îr̂ iLirvoikie'̂ ir̂ .̂ Ofi iiei*h ki de t'e:s!e hi'!R v.m JÜIO j:o'n beetif aüe 

nandacbi opgei:-il va'i de medewer kor-, van i:c< SGP-bnri';ui. P.'j,'iei.OKr ;'i|n ,'iiie andeit' activiieiten 

is;;n oi niesr sJ;l !;Oli.'sd. 

fJe uitslag van cie vei kio?.; ngen ŵ ŝ verbeidend: /o'i": lü.or^J iiytr^rnen wi;is!, Helaat- net .nfot 

voldoendE vcoi ee" deide ^etet. ni..iar duidelijK 'ti wet da! die binrirn h::̂ ndbert-;k is, 

Gekost ri zili) tic hetcfï mu CO. v ï̂n dei ^uui\ en pro?, dr. ü. Dijkt^raaf, 

Ken loncep! van een t;vaiu:itie van dazo verkis:.T[;ïf=,e.n is gi'fs'ï'd en .:ai begin 2011 voof bt;siüun;:ko 

be.slollvcrrïiin.^ v.-ujdcn geap.endsord. Het cvaiiiafiSiorrriutier is cind juni j o i o fcreüd vtr^-rireid. üuh 

nifri alieen or.(U}̂ t 'M direel beirokkoiien binnyrs iict SGP-büreoo cn de Tmjede KarnerM-'iffie. maar 

ook onder aile ((.':̂ ?!'?r.'̂ e) ieden wn 'V:-!Tkiej;ngst:oiTnnïs5ie.s' en -ic- bestu?'.̂ n van do niaaisr-Üike 

'kiesveftnlgirfjen. 

Ecn eva!uaïie ir- uil de aird der ^aak vaak kiid';i:b. Het. is 0;ïk bedoeid om ei v-';o! i:en vallende keer 

van t"? ien.-.-!. Ook sn de or.diMhaviïic- i.-vali-atic worden, vocral ofganisaioiiscite, ijnnïen h*'nüffi-:d 

dlü iveideO vfrbelf 'd kuttni-n worden, Diï. jrsat onverii?! daï; vt:-j>! !!!<:-r!sen heel veel werk ir een 

bfji'ondfrr korte d|d cn op eert voorlfrifeiljke ivifi.'O hebben veiiicbi. i-k'ï w;r-s eer; goede rarrip:sy;ne, 

rïisarde anïtiifif* ir. ratutnl)|koindc volgende no^ belei te laten j i jn. 

3,1̂ .3 Verïilcïïng Provinciale SUtsn 

Voor de verkie^in.? vâ s Provindale St-'̂ ïi'n i:- een raamwerk vaor een verkies in f;^Drogr a mtn.'j e!i f-en 

draaiboek opgesteld. Tseide doruinmten /'ijn ie vinder* In hei losbiadiiji" ha,ndboek. 

Mei va^ïsseüen van bet veikie^ing^pro.^rarrü^ui en tie. kand ida len iti-i^ iS (̂ en ve^-anïwoofd'^lijkbeid 

vandeprcvincia-etipsrurr'ndjeock v«,;Qr;E>vMrdeIitk.Ti)nvüordccarr.paj;n^*-'QQf se^e vc'kie?!nf;^^;n, 

fn cpiiracf!;. van hct SGP-bure.us iijn verseSèHend?; ^'arnpagatrn^ieriaion in de hulsbtrji v^n de 

partij oniwikkeSrl «n ls rr !jr.;verd!en voot göori^d dat mei korting kjn worde?^ ?:eadverEei:rd in 

re.p.ionalo ihüis^ï-in-b-dsj-jiaden. tón de rrarr^naiinemruan'str'n kunn»;? !;:;er;uird ook p5aaTs<:L-|ke 

K.!esvereniî ingen pebriiik mak'-n. dijeoorbeeld bij her^ndoüngiivnikie^irige:). 

S-^Jt Permanente catnpagne 

Sn 'iet ücbt viiii de 'petrn.^nenh^ carnnagrirv' vTOrden ruj;ei-nabp. adverios-ais gepbiai^t in htvt 

RefönTiatoi-l'sch Oaglilad en bi.'i Ni^ëcdancH Dagblad. Oc5̂ . rijn in 20:0 advërïcr.T'e'i ^eplaaisf I-a de 

Sf^rtkfünt (>r\ \n f-O-Vi^ic. 

3.5.1 Ka deicu (tussen 

Up 17 apri' en z oiitober ;-̂ oia h een kadercmsusdsg f^-bouden. Belde ksreii -«vafrd er ;o'n /o 

deeifsc-Tie.'?. Te;ji'hjk rs gev.'orkt am bei ŝj? siard brengen van ee--i 'dyonopendu if-otbin' u-u 

inrniddcis î &sft i->'rr,-su!','.;erd in de eind deceniber 7,010 veiscbi-^nen Sn.iiiisgnis .'o;ï-*'Ofj. 



" : \'-'>: •':\ . ' . : r - - \ ' ' i . W ^ ' i t-i^:t '"Ï-Vï; { - . . Ï^KU; '^ 

in wei o-i'-iodiij'ki: overtfg lij^sfn de fnirn.stei van BirineniaisdS'ï i'aken an KoirinKrijkiiieUHies ï?n 

d'- pjMJjvonr/iiier',; stonden voor^lofferï mei b(.Hft'kkiii^ tot ïveri nieuv,'!.̂  Wef i'inanf.ierin^; poiUioke 

pa'-:';[iïn ceruraal. üt veiban,'; met de voortbdie.e vai v-̂ n heï ksDmF.-t Baitenende-IV i.s e; i;; Z'.'IIQ 

viecÊus ^én Kr.-Pt ow'f.'riev gevjee^t {ÜSJPO de r̂ Mnir̂ fsr et; de paiiiivoor^tttKfS. 

•; -> !::'"Ot'f,''!': *f"i *-'-'i: t^' i-'s-i'ïU f̂̂  'i-Ar.; .{,•> M.?r^ U'if- '^) 

üp y aprii ÏOIO is doüf Je Hog? Kttad arjcst )̂ ewe2en in hvA aoc- d« sCd* eri de '̂itsat aatibangig 
2i:vi\ai!kt.e t^st-at^e'^i'dii-.^^iegtii be' ?-tr>i\\ van î îH Geic<!~rihol te tïeu Haaj; vart ^t; derMnber -AO-J?. 

De Hogefiaiiü h!?0'i besüst dat h01'>^t<i-V!i)i.;wenverdrs?, •leci-itT.-teeksö^Aferkinrv'iieeO, Oa! b-jieKan; 

das i'ji.-ri'ars. il'i'i ook 4.10 e-'ierioe p.';:rili'fn. ?i-:h pp de. relets van dal verdraj^ knnr^e-'̂  birrsKpe-i, 0;u 

vordtag ••^erpiif.ht dr? Si^at ef ef(*>ai«'v;jt:F ïe ,<or;;on dai vroieA'^n voiwaafdi^j a;̂ n potljiüV-e ö-'^ijen 

k>]-nree deeirninifr). De 'SUuv. rnoet «^ é'dn OO'K vyor .'orj^en :.?at vm ĵ'xvei': ^ieh via poiiïieke pardien 

kae.dtdaa! kirrsrir̂ ri siciten y?) kipstiisïen. De Stiral heoH drtnrhiii sii be^i!ft;;et ^ , ^ " j - rî fVue 'v'of.ir ef-n 

i'iger; f^i^lang-ari.ïfw^Qinjj, ÜK' mJrdl nr̂ vf an<ier< dootdat de SGr̂  f̂ f-'̂ r staf^dptffif ij.i^ferl op h-söi-

SodsöienfjUsje overtijiging. Het ^ïfiftdjechi van vrijheid va-'i gydsdrsnsi Ketdt dC- ptiruj wejisvvaar 

ht;) ;ect5t b:Kïf" standpisr^ï uii H' dragi--n. maar io esri ^lenrocratiSEJiê it^r.'tits^iftaj n^i!) ar^n E>o?iSieK.î  

bef^iü-ielen en proj'jtafiinia's slechts prakti^r-in Oitvr,ïeriri;?. vs?C(der'' gegevi'o hii^nün d«- >yf:xi<-.\.:n di'e 

'VSEÛ n e^ vfrrdf.';gen daaraan st^Hs^n, ook als Ui* bftfjirïsek^n rjadidiensfig o* levensbesthoüweLiik 

v',3f; aard ZiU\. Het a^t;e? en passief kteo?«ct3j r-hr, eüsentte^i VÜD? ĥ K. dor^ioirrütisci'^e ge^iaks^ var; 

'.i'é 'j-efiesen^ÈOotdigiivtd»; organL';^. Oaaici!': it. hêi Vülger,s dfe Htige Uaad on--̂ ariv;>;ut.'̂ :baav d̂ t̂ *:-er\ 

iTïoiitiiiky 2roei>eri;ig bij bot s^imenstdHer^ vao ïrriridïda'enüj^fer: fn sirt-ü h,^,-ideü nitn b'i'- grondreeht 

daf dekiasrei'.bren va;iaile bii.'!;^;s-'-'aarbc!.t?s, Drugyldt ook a!i(N! bt-rust op-.vertgorj^üief-sjtgf,^ Gt 

t':-venübescbuu^.-ïe!!ike r;v-̂ j?t;jiitir̂ <;, Sers dt-tnocrad^fCliÈ; rechïssjujo fir-;i. tyleranTJe l*̂ n tsp^ict^ïy '̂<in 

i'sW-̂ KUiü o\'t?rioi;^!?;t{en. tmar dat belet rnet dai dft rücbter uitipro-eki dat de •̂ Aizh ^.'«arcr> de S^P 

bfr di' k,-.'.ióicij< îs.>.eï}i'j}) licn; oavjiUi'fiiei: }r̂  p,',̂ k?..>ik >:»/«>};;. /•SÈ'; jar;v,'rördb.i:j.'- Js-

Vnigens d̂ i! Mojje Etartd •.ncc'. rJt- $?s,^t d:;n î nk ma,4Ur.'£eler; nt̂ rrif̂ n riie er diiüdv.je rke lijk Juo leiden 

'1'!ï <it' SGt̂  be! pai?j!«ï' kie.sreebt aar; vrauwen ïoekerjL f>e Slaal nice» ê .-rs m^^ïa'S^i '.rt̂ .Hi:r-. (ite 

effv;-:!ie{ en tegcltikei tijd dc niin'jta ir̂ bf̂ uK rn-Mm op rie gror^dreci'ïte^ var: (tie i-?;ien van) dr,' l̂ QP. 

Aifisten '-/an rsaam bPhtj^'n î ijrs verhr.i.'iri^ over iWi arte^i liit^e^pioi^on, Voora! de tfdyrpfeiniie da? de 

e;rjfidt.-v'ei(oliil<e tïod^diöfi.sivnjbeid ;»et ir» de kon'-, maat slflcbb;- ir> de -ichil aaev^etaci wuif;U, wekt 

bi; vetöf̂  verbazing. 

On SGP hfxii bfgitt okiob('ï ; 'cio mei iiei oog op bov'-^nbedoeld atn^y, eon klati-i! ingediend bij be; 

^tKüpese Hof vi-^r t!e RecntHi -̂ 'm dc Meivj (EHRMt Jfi S^raatabiüg. Ds reden oaafvoör is dal I-et 

-•5"ê "! Vfĵ i de Ho.i;e f?a '̂d onbeytedr^end » fïo dat i^ PptBogiijko nirjis !̂̂ .̂ ;̂ikj van de bersadcnng 

var: de Afdoiifig öe^toiirs.rechtipraak va.n de i? ;̂i!^ vün Sïal^. Waat öî . Aideling L•?e^'our5recbt•iijrliak 

<h Sr,P i-ies a^j con yi:rriii-'ïns vre? er;;) plurstdrrne 5itr;ierilevti>^^, is de HDV;Ü l^aad van merüng daï 

'̂-.-.t fijnctioneren vrin een pariij eii de SGrn^et ^a;̂ ^ vroif-.venoiandpLins binnen ü m -pcMisiek rjf'sti*! 

0'ïaatwrt.afdbü.^r is. 

lfïtei;ijJtion^:ai jii.̂ ^ien besK^af de n^rgeiiisdieid a'^ bot oofdee? van de Hoge Raad te iaten toeiser! 

a.irr biooer! iii.;;opr.i geld'Hide grnndfechpjfi. waaroedbr de j]Od.'idi&iistv'?ii'heïd. £r kan ï;a^n»jijk 

i'i-nnen ^̂ -̂  f^a^nden nw de i.ii!.spMnk van de Hogo Raad b-.i;rcttvi vvo^det! i.ngostclo b*; het î 'HRM. 

N<ïaï het oordeel ran dif jcriSÉen ts dc- uir>praa^. vsr; de î ü̂ f:- fï;U!d fjSn|d'g aiet diverse u^t%pra-;o 

van tiei Hi-d̂ -W. fit'i -̂.HRI-A heodi in bet verladen hci beiang van de sodüdirtristvdjireic -iŝ . de 

VfijlK.-̂ i.S "-J.tu MOtrtiî ke 'fï.̂ i-lî üii bln^ten -̂--MI pi;.!;i?o;;tie •̂na.ilSt.bisi.-ïp--: benadniV!. Etn inbieok. oy 

de ^od^d;efi?>tvriJi?yj.'.j == î!t;t.l>t!> ^^«ri;i:)uvfî i''di,w:d, -^^oneei ŝ en inbreuk nood.vïkelifk i'i m ;;i?n 

deri'^afjaiis('i'esanK;ntrry'ins-Düain;jiïst dtent de i-tô ?̂ Raad v^iii^eiiii de juf=spiodi^nHe van he!^.H:^y 

in een sieval waadn nieeidere (r.'ondJirciüen ie het jg'-Jdin?̂  y.ija fzoais in riit v-nwaï) eeri bentjdenng 

•n 



Daarnaast ï i jn beittïaridt: toidfirii riBiuijriijk r^yj; «itiid verkr;iKbaaf bij b̂.M SGP-biirf;au en niet UT, 

verge-leri de fiyeni over ris tien beiii.ngrijk^io punlen voo-' d*.' SGP (??e hiervoor onder pa-r, ?..VJ, 

C 

O 

o 

0 

O 
3-5.5 Website ' Q 

ue in opdraf ht v;5n ds Sui-'*onfwikkelö;^ tsmplais; v.ji; de websdo foor glaatso!'(ke. g^^rnt-enteliike e-n ' J i 

proviiu".i;do (k'ftï.) verenig ingen voorzie; 'm een bcbijL -̂Fte. Inniiddels -'ijn er ó^ s^obiuiKtri. ^ïncluslef ' 

ttjr()iraciie). . ̂  

Oü vormgeving van dc-̂  tempiote komt oveioen .•ne!: dc. landi^tijke e-ebst'O. Witardcor cie 

hprkenbaarhsid iors i^ toegenomen. Uiternard is hel nu wal jflak nat dal ook ?.o wordl sohouden! 

t l is niel ii'ieen iuU^de voor lokal-d iti?o.'rii?.dt ïosl'ï ve-'euiv;è.*e,ünift'jW5, rmctiodocu-.rienleii en 

infürrriatie ovi?r raadsleden, maar ock vnor Infbrrnalii.' van de landelijke site ?oa!s enkels niee^ï 

recente nioir/jsbeiifhtfn en agcndado-'ns. 

Hei grotn voordeel van de nieuwe websi'e is dat plaatsolijkj; kiosverentgingen zich niet mon 

bo"vi-n Ie bekonttiter"n over h ï i boievven v.m een eigen site. Oaarnaast is hPt bel;ec: uiter'jt 

{;•; brn i ket svn ondei ijk. loopr hft 'ooderhoijd' mc:5 in^̂ t de iandeiijke web^itf^ on v,>nidi de 

heikiiottdarheidwi •:!•;• aantr^kkiaij'ikriicbtvrmdeïe'.oküift^^npiTïviïiciali'^web'ratos vïjddsaimeevan 

lie d?5beUeffe(-dü kier>vereii!gingcn; vergroot. Bovendien is de beveiliging '̂S:̂  de webï^itg tegen 

inbrak-,:'n. ongewenste inkimidliewij^iBing of geheft? vervvijdüriog goed geregeld, 

Uipiraard rnoetf^fi de kiesvf'ipr'ïiginsi?''^ ws! i'eif i:fjf.̂  dfa,^en voor de red-^cfionoio inboad. ?'JÜIS 

niGn-A'&ariikelen. aankom!?nde ^gebeurtenissen in óc Ovsenda en piaalseüike docomenien. Maar 

er rijn ){een morgen niee» over techniT-t'ie ondersLeunins, admiüistralieve bandoüfts^^n ointrfnt 

websüe-abonnefriejtïon nf bovyiligitia. fcr kan nuiomrdi^ch voor worden ge/:cri>d dct de wabsiic np 

zondag iiii-:̂ t kün vsotden be;of-bt. 

Om een indfiik te kiijs;yn ViJn ds.' vi.'eb5it-(,'S en de rroKOlijkheüen, icunl u via dp kjndelijl'e SGP-

W!*b.9ito ivv'ww.r.Kp.nl) een ayr.bd kiowcreni.^ingi^n be/ooken nie in hct dropdownrnenn ïJin vnrmotd 

(•jan dp tecl);e:ka;i(, onder'standpiinien'). 

Hei is rv. y-T' var; belang om df St^m&ensc.happeüjke huissUjl viin die ver';eliillt;nde wt-bsites t.i?. 

handh,TJï-Ti, irnmyfs. hyi vprgroiüo van df hyfkür;bat!ibf.;id 'S een bei;-*ng! !)ke hootddoelsieiiing van 

dil prciett. 

3.5.6 ficutïen 

Ook in ^c'io wa!> do SGP nit̂ ï oc-n stsnd preserii o-p dt' ^o-l-'ii.fSbeijtG um de -aiideren die de bcj is 

bezoeken iido-iïtatie ff'geven over de parJj. He'bolar^riiktte wrat bereiki wordt op de 50 ,"tu^bt.-ijjs 

is dat mensen een bs!«f beeid Kiiifien van de pardj, Verd«r was de SGP present bij de f'an\i|i&ij«L!rv 

Wegwijs ln Utrechi er; Xv] (k' Gezliübêiiraoii ir. Hardejihci^ rn Gorinchem. Ook bij dc Nederland 

^'ogl-dtii; ili de jaarbeurs to Ülrecbt en de f'iuo Lonted^jtjei^ in jCaslc-el Hoî kL'i'am ie Ede. 

!(i bt-ï kadst vnri rf»,- campagne voor dc Tiveede !<anu^rv'erK:e?insen w.i'i de SGP op s •:nei te vinden 

brj de N-iiionaie Mi!;i''kd;^iï to Zei-il. 

•safliiK'i wordl over'e3g(;vi;erd inöt het landeajkbe.'^tULirvan de Christenunie, Indezebesprekiogr'n 

h mel narne aön de otde geweesl de 'safrieri'-veiklng cri Puropees niveau, Veider ook d(̂  [forste 

Katnervorki^iitigon in 30u sn de verschiiinnrJe visie&op bet niindErHeid':.kcbinri Pudc-i. 

Zo nudi^ hehb,^n de voorzitters van nride begluren ïussGntijds i.iiiater,ial contart. 

in dit viïiüand / ' j votjrti -oog vermeld dal een algevaardiiide v.:ir: tu*! Hocd'dbestuur :̂ o inngr.'iijk 

de aigeniyne vergaderingen van de CbriaienUoi-:^ fcijw-ao.ni cjn med« ri.-ardoot biijk te geven van 

wedeff^ijds nies^leven. Overigens geb-^urt dat op niïnodising ook bij br̂ t CÜA en de WO. 
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!ii ïiet püdc-diyk.' Ov'e îeS inipen de ni=niste.' var; Biï'jneiiia-nds-:' .ijkee- en Roriini<ri;iiSft;Saties e;i 

de partiivcor>;:!Eï:rs -̂ t̂artd'.m vötjrsfetkrn i'ïiei bi'dtekkinsj t-ï; SM.-:!̂  isieî vve We! dt;anci'''i;-(iï poSiUtk.f; 

parjijtjn -'.mnu'nL ln verbarïd ĵ -̂ ei dt- vcirj/tiidi'.^o v'̂ i v;m her ksbiiiof B3fktj!e'itJ!.'dV is e,' rri 2f>iG 

.••;jer,:ht;> ïih''. koor irvr.viet; i^swees; juss '̂--'; d«; mintsiw ',-n de p*;rnji;oor?iït!.-rs. 

0[i 9 apdi :'njtt is dr>or dv !iO}i.e {<:KUJ ar-osi rif^ve;''jFt in hel dotn d*-; SüP <̂ " d!> 5'a.jt aaEih ï̂î ghi 

gï.Tfiarfkïer.ïi^'iaitvii^edti'g i^-liioii i-!*;t ;i!J?.'5;t visnbtdGerethisno: leOen fjaag v^n i^odvCen-b^ït 'jiKi';. 

C'o Ho^e Kaad i'.üOH be;>Sî l dal \\m VN-vroowenv^.^'Dray Vef.iitv;Pe?:ts?:(- wx-ikirv>;'/ f'̂ eeit. Da? b'.;t!:kr;t:( 

d5i burger^, dos ook d*? s^Sï '̂de paiiiien, ^i';b o:,! (r^ ^if^V:. van dtü vordr^'g konnyn berDi^peo. Dat 

vs^rdiim vetpijcbt de Staö! er etieciiei voorte î orgrtn r.!;ït vioo^en voSejaatdig fsan pr>!iiieke pi?r|ij;?ri 

k^iiifïerï deeïrü.-men. De Staaï frso ĵi e; dai; ooî  vnor TOif^iit: i;^' vrouwen Zich vin poütiek? parfijen 

kandidaai kunnen sieii-sn cu kiv^sliiiuen, Di' Staa^ byeit daa^'bi! >n bej^ins^:! ïteen raimir,̂  vor^i eeiï 

'}igen Doitsn:^enalvve^ing. Du v̂ OFdi ^det aodei.*. duoidst de SCii"* î asr sfaiidparit baseeil op ba-'ir 

god-:(d:'efl̂ lr>;e Overfufr.tng. 'M}\ -iri^nofedif %'an vr-jfieid •̂̂ n K Ĵ̂ -'so'̂ ensr g!?e>''r (/̂ - r^arui :--v;'-:5i'AM^ 

het if^ehi rt^ai ^sandpviot oii te d;£ig?:n. nv.v.'.T jn -̂ -ïn derEiG(r;i;i^(,!ie (s^rrussüuii n;rij^ a^n po!hiei<,e 

brit;!;iseit-n -JO pfCfsraaiiru:-'i -litL î'd'.! p(akï!ïf.bfc, oilv--,ïering vvftrdon gegtvsvr; brnnr-ii ÜL* ^ii-n^eii d;e 

•-velt*?:! t-r; vi-fL^ragifs: daaraan 'ueiiyji. ooî . <;ls ?'ie be^rns'do^' yodsdieiisii^ of'!even^>he&l;in.niwr>tijî  

v-in ?;?.ïd riin. Het aelk-̂ f e» paï,s"i«i kiefiröthi r,iin f.-?s*;''ni3-':F;ï vOOi nr?! derTiocr;;l';;":ri« j'̂ r/bat!?; vari 

de veue^enwoordigende orrviriü:"^. S.laarom is l-;-d volgv^n^ oe Hogt: ^aad onorsisv.^aidbsi'ndal *:?n 

poüdr'iv'^ '^('>.fi\>l:•.rU^^^ bij he: san^ajisiciton van krtridi-;.5:.ïs.:n!ih;en in strijd iia^^dr-ll nioi bet ;;roitoteciit 

daï de ki«s<«!:b!ef; -/an -alJr; bi/rgors waarbijrijE. Dsi ^efd? ook aJs dii tierusi op ^oo gtrdsdrensifse oC 

le'.-ensüescnoiie^eiJiKr:- overtuig^Oij. ii^'n f1etrir.iera5.î i'l'ie ri^f htiordr? iris! Jolei'aidie ten (ip^iitlüy v.irr 

'eiie.i'eij;;.; 0veiU;i5in;.jen. oiö.-if -:!;;! iii'iet jdei dat d-̂  iec'des üitvvureeKi gat devvij/e -AW r̂op (U: SG!̂  

bi] de kandidiiatiiyüif!;^ baar oj'iVt îdrsî en iii piakÜIK brengt, niet aanvnatdbaar :s. 

VoSjiijnji dr- Hoge :'iaad rnoot rio ÏÏtard d'̂ n ook maatrerjeier^ ''lerrien di'e er da;;d-A'erk:^:i|.^ toe leider"̂  

d,d tit:- SGP-'u-t pilssii-;"' ki-^sjfchi aan vixiif^ven ïcokeni. D*.= f>ia-3i moet een n^isircyjei i.'eib.'i! die 

ttleeuüd ftii lefjOliikijiijitj r.t<* mi.nste in.s;(H;k tnaaV-!. or; dy î /iot'.i.'üecb.vüï't vTsr- Ui-;: ï iden v;-ir,'f de. bvjP. 

iuiistee, viin (-aam pi^bben hijn -..̂ erba.-fit̂ "; o^yr d̂ s arrest i.-lij;<s^iifokt,-i'ï,';f"ooiai dt sruejp.'-eiane da: de 

grondweüe^ijkü gOiHriï-jri^lvrilüyio niel in rte UVA, niarii" <-A?:'\%it> ro de ^ r̂yiit :.̂ .iri5f̂ ?r̂ ;d wotdt. ivek; 

D'; SGPj'ïeft?; iïOïÜM -okio'ïïiïf ^tïionret het oni| op bovt-ibedoeiö ari-s;s; oen ,̂ Jai.-b; t'nj-,ediendói[ ho: 

i?aropi*-:iO Hof --/oor dfr Recbï?.-rï van dt- tV>oii (£HRf4) ir! Str-tstHibuii^. De ledi^ii daarvor,-! •'::: ri;.u Jre; 

aneül v;!r; de HÜ};>:̂  Rai*d Vjnbevtedisend is ntj dat in bebngrijke neifc jKvijkt van cJe b^_-r:adeF;n^ 

van de AldiMini; ;>»5tüi.-:i';irr,u-htsp!aak -/an de Rasd van .Statf.̂  V/n.-it dt̂ .- AJdi'̂ Jin^ i:•ŝ >tu ,̂•rsre;",i;{=.•p-̂ 1•l̂  

'U'. SGP .'iiJ ti';; Wfij) viKtiiï^i::-; vrsi; eon pkidtoroio .«'ianieilievinj;. [S de .Hoge ^ii'!':'.\ va;̂  mening düi 

bftt r:i!:cj:.-;nere."- v;̂ n -;-ei"! p^-ajij aki de :>GP m;-;l IKSÜÏ vro-jv^t,'nslanr!pun: btt^^ïtjn ons politiek !jer.töl 

onasiivaardbay i;-. 

irU!;rnaiior^-.ai e,e>:!L-n b^vststu d-v niogeiijkneitj on; hot oordeel •.'"ae de Mof̂ e l<aa;' ie iaiim lui^sscn 

a:̂ H liioiie^^ ïiasopa i^üiü^ndü ^rondry^ln-^n. v;Mror;r.;i:r 'A'i ^i-i.i^dienstvtiiiu'id. fx k;;;i naii:<;5ii;; 

biiirroo ,'es ni-tanrien na ds n t̂yp:-;!!*^ 'v-̂ jr! df? Hrjiv.' f?a.̂ ;d be'r;»?p worderi inî est»=!d bij bet triK'sVi. 

Nis^r hei sjord'voi vee dï,- ludsten h de itttspraak \'im rie Hoge Eïaad strijdig m<;i diverse uilspraken 

van hr,'i BfRiV.. f^et l;HR*'1 heeit tn hst ve;k.'def; het bei.*intj varj de god^d'en.siv:!jb'::id er: de 

vdibe;d V:HI ptditït'ke paitileo binnen eei- piurtïorrnt oia^fr-ci^appij btnadmta, r̂ er'- iiH!r!;'(=>: up 

de jïodsdF'^nstvtifbeid is slech;^ geriïchivaatdigd. v^anne^r eers ïnbreitK naodiraivrfiiat; ;•• in een 

den; oc;.̂ !È';Cf;e "J-j r;u;ri!evin,s,Qo;oni*?,:U diert! de. HQ>j«jïaad volgens dc jirfi.vpiudenuevanb'j' C'ttivi'.̂  

ir; t?vn g^jvai Afaa;i;s ineeioere j^rondiei.ai;^n sn bet j-'/dirig ^ijn Uoais in dd î evat) een denadedtig 
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te zoeken, waarbij het ene grondrecht door de'ui lspraak nict zwaarder getroOen mag -«otdcn dafTÏÏ 

he l andere grondrecht met de uitspraak wordt gediend. Naar het oordeel van onze juristen staat 

de forse inbreuk op de godsdienstvrijheid en de vcrenigingsvrijheid van de SGP en haar leden n i e t -

in veihouding tol het zogenaamde Voordeel ' dat ten behoeve van het gelijkheidsbeginsel woid l*} 

bereikt. JSx 

Aan het boslui l een klacht in te dienen tegen de Slaat bij hei EHRM is een pnncipiülc discussie*' 

voorolgegaan. Daarbij is uitdrukkeli jk stilgestaan bij dc vraag of procederen legen oen u i tspraak^ 

van ons hoogste rechtscollege past bij ons verstaan van het vijfde gebod. Het Hoofdbestuur is van 

mening dal het indienen van de klacht niei alleen verantwoord is. maar zelfs verplicht ge'<Fit;n de 

reikvi jdte van de uitspraak die niet otleen de SGP. maar in beginsel alle christelijke organisalies 

raakl. Er is ook slllgestaan bij de vraag of dc SGP. als principieel euroscepticus. zich wcl tot di l 

Europese Hof mag wenden (overigens is dit Hof geen orgaan van dc Europese Unie. moar van de 

Raad van Europa, die niets van doen hecf i tnet hei sireven naar Europese eenwording], De conclusie 

was dal d i l onrecht. 20 wotdt het gevoeld, voorgelegd mag worden aan een instantie waaraan onze 

wett ige overheid zélf de bevoegdheid heeft toegekend om te oordelen of ze (onze overheid) de 

rechten die aan do onderdanen zijn toegekend werkelijk nakomt. Gewezen ts op Paulus die zich 

op de kei ler beriep (de beruchte Nero). Ecn derde ovenveging was de vraag of een beroep kans 

van slagen heeft. Daarover hebben de adviserende juf isien posit ief geoordeeld, zonder zich aan 

voofspoll ingen le wagen. 
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Als 3dvücalen namens de SGP ireden op prof. mr. G.]. van Hoof (hoogleraar inlemalionaal recht 

on rechten van de mens aan de Universiteit te UbechO. mr. J.P. Heering (BarentsKrans advocaten 

notarissen N.V. ie Den Haog) en mr.drs, S.O. Voogt (Moree & Gelderblom advocaten to Rotterdam]. 
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Oe Gijido do Brt^s-Siicbiirig. hot Wc:t;.'nscb,--ppelijk Iristituut voor do Siaatk'jndig GefOfCfiTioeide 

Pariij (SGP), is óe 'd>;nkrank' van dfl SGP, Hei injitltruit ürtderroekt ïtMMandig pditioke an 

niaaLscf^iappelijka vraaiïstukkcn XHÜ dienste van dd .SGP om <!0 kennis er ini'i-chi t̂ 3 vt:*rA'!>:v:i?n 

mel hei oog op de vooftduie:*d& oni wikkeling; van iron staatkundig-seieforineeide visie op aile 

.'ètevanie belL'iüs'trreinen. De resullalen van !̂et ondorzoek coinrm,T.i;-.eert het instiruui met 

poHtici, paiïijli.'dt'n, SCiP-rder îtners er} Mlêtti piJbli;;k, Dok wo'dt bew-ast bel düb,-̂ i aa:'ist"f"}jar! ir;e! 

andgfsdenkt^ndt'n. Hel atliteiliii^'^endc' doe! '15. dal de Guido de Rr^.'S-Btifhi!nvi een bijdiiis'^ levert 

aan iist streven vsn de pariij om meer mensen te ürcnjien lol erkenning van hei fiffzrïs; ̂ •''3̂  Gyds 

vVoürd ;;i poii i i fken sarnenleving, 

Oo GiJidode Srès-Sttehlinü is opgencbS op ^ i maan 19//^ ?n siatutair gevt-jüigd tr? '-^-Gf/iVÉnhage. 

Voor u ligt tiCi [aarverslag .--oic vnn do Garde de Brys-Sircbiiag. ia dit jaarverslag wordt tertig,i?fïblikt 

op de wofkraambeden die bei -.irgelopt^n ja-ir door 'hot Wi»iyn-:f:napr-?iii.k In^ditiiui ;-.iin v'.>nicht. ^'ct 

dil jaaJvefSlög wit het bestuur va-n de Guido de 'drès-^ttrrtuir.y^ eeranv^cnud.b.i^; afî s î*^*^ '••̂ '•''•'' ''f' 

aciiviielien van bel Wetenschappelijk instiiaut in 2oin m̂ .r, de don.iïeijfs '/ao de ?:tichiing. aan de 

icdOEi van rir! p^rli; en i'ön j-ct Hüofübc'StuLit van ric SGr, 

O 
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In bot vyrslasiaar ;.ciO ;cldc h^i bestui;* van dc Guido de tlr^s-Stichtin» negen teden. bj bet 

i^erstagia-ii ?iin de bes^ittiisleden Vrt,i üen 6eU. Klaassen en D(?n Üii ;nei; in^anj; v:m : jsniior! ?oiJ 

b'.'ibenoemd i'oor ec-n peri-ade v;if> viei jaioe.. 

Dr.. ^A.]. Kater bL'sftGfschoirlsonoiïienabbeiïiiUf slid van de ,st!ch(iri«.?iinpar!EirnepEedik;inischap 

van de CMri'Uoiljke Gere form e e nie kerk. ie St. janskluoster nu < în fonttie als docent aan de 

ïhecIo,i;isrliü Universiieit Apeidu-iarn bieken n'.oeiiijk ie cümbineten mel vfjtïru't^Üfng van iict 

be'iiuitrsadm.'iair-chaii van de Guido de Brès-Stichling. In ^ijn pkrals het̂ Ü bet besüji;; mw, dr. M, 

Verduijn i.iti /\;;jhen aan dpn Rijn benoeind. 

üe samenstellii-iï ••'an bel bestruir iüiddf? p-;̂ r y, decembsr :;c-io ids volgt It'jsson ttaakjes stiUiï evs. 

de be,s;uu!sfunctie en iict jtiarvarï.'.dliedon): 

• Dl'. W. Heret, Woud<ïnbeig. [voouiiiei. xoujj.fso jaar, lid Co-iege var-, Sc-stutirvan hm Va.n lüdeis-

•ilein- t n Hoo.'n be-sc kco lie ge (e Anieisiooit: 

' Dr. ii; j.S. van den Brink, rvSe^ert-n. [si'rretads, zoi^i], h'i \xè\, Prjncipai fiCfmliH^ bij i^hiiïps 

Huablirare U? BüSt en r,!ads.Hd van dft gemeerde Geldermalsen; 

Drs. P.C. den Uit. Diid-Alblciri, Jpenningmeestei. 2c;;,;. ^b jaar, algemeen dlie^teur Piot. Chr. 

Woorï,^orsor,i;;!nisa'iü Sybina van Ei;nion[ te Oijd-Byijeriand: 

Mr.A. Klaassen. Baineveldlaigemeen^jdji-nct. ::oiO). 3s jaar sp'J îab îf 'n arbeidsr»>(:ht bii üouv---

n>:t'i en Van Oommi>ifn ArSvocc-iitn te Vf,>i')u:;ndaal: 

. Or, H. van den Belt, 'A'o'jc'enbsrg, ï^oi.S;. 'i9 I;l•̂ f. l'Cfvoî EMd p.'vdikaiïl. DijïondLr ursivcisiïsli docent 

geretonTiecrde Gcdij'-iieordl'e-d aan de Universiieit üuccbi, ï-d van het HcofohPsruLif van de SGP; 

Dr. A. ^oudn3.ïit\, RlrJderkeri'. ijc-Lij. h^ ]n.'̂ r, ij,njver.^-;tüjf dfü.-.'-nf painisiei^ en vfoi.'^f?'tïdeff!e the-

ülüyiagcscniedenh aan di^ tacüitL'it tiei Gc;d(if-'lof''dbe;d v'an de Vrije Universiteit Arnslerdani: 

. ?.1r. C.C. van der Staaij. Bcnlhuiïren l2o;"ï), L l̂ jaar. voorzilter v:in de SGP-fracde in de Twesde 

Kamer der Swten-Generaal; 

• Mevr.dr. M. Verduijn, Aipiiynaarï dert f^finiaoiAj. 31 iaai. po.-ii.doftc-ouiorider^-ieke! opd-? i.î 'de-

ling klinl̂ f ĵde epidf*iniol!03ie van hst U'ids Universitaii .Medisch Cï^ntrum. 

> Prof. Ur. il. W. dc Vries. Voenendaai \ i ov i \ , s j j:c;r. Gnder/oeker gtobak mitn.-nvraagsrukkeri en 

buitenge woon fioogjeraar rjiÜrei.'.svstüü/i'ioriaiv'Si." -̂ .Wfi VVage;i/«(,'t'n ü.^;^i'rs;tc'if e.-i R-î search Ce-'̂ Jru.'ïi. 

Dr. ir. W. de Vries. VecntndaaH;::ajn!, ^ojüsr. onder;ti.?kr,'r globali^ n-JiieLivrayj^sinkken t?ij Wage-

ninv,̂ .rt Unïvers'i-ait en EeseGichrcnirnni, 
-il: 



Het Het b;?-.itni;r vtrgader(.ie in \JOio vij! kei>r: op .'. ff^btüari, 6 npdi, i/ iijcii, y s^pwrnber ai; ^j 

rsovr̂ nïb'ïr. OSfif narist is «en PxtM vergadcnn,^ gi^rraüden -̂ vaâ op fieconceptnoia ov;:;' giübali'̂ erifis^ 

;5 besjjrakcn. 

''öi i jarjjarJ ^Gii had iiel 'A'etf,'ri??r.f:appeiiik ir^jiUiui een vOiiodi'î e be^eitinsi. üe nmctte ran 

diri'cteur WOÏÏJL vi'ivLild daor :Sr.;. I.A, SciMppor;''- D? foimall-^anwang vasi de.̂ -? functie was tot et; mut 

JS fetirj-aii 90 p!Ocent 'o.f; fr-.?), ?̂ er t rn.iarï 7oif> is cif̂ i'?; L'.iEĵ ebr̂ 'id iiaar ion procent. Verde' 1̂  drs. 

i.W. van Btrrkuin al.s ivetfensrhappeiil!-. medevs!̂ fkf;r ii.o ile) vïnlJOtKlsr; ïsar: heï VV->U n̂y:h5pppiijk 

itï*;titüi;t. 

i'O gdv't;rfr?nf?OiW,vvi.-'!g, mel imn:e voor iiet ïJiJditHiiürj 2ïc-̂ -t, vve-'d in ?.o!0 vKr?öir;d door rnw, G. 
rio jonü-van Zyi?iet«ii rjp b:isi5 vv"n e?n afs'oepcontr,-!:!. Voor adf^iinistiad£;\e/ ondes.steunirti; van tiet 
Vv'etenschapp-il'jk insïiiuut is In J-OIO i;<̂ bru(l< geniavikt vür; dr̂  die;;sU'n viïn persDncel dat in die.'s.sl 
ii van de paitij. me; n;ime mevrouw '^. 'A'erdo '̂boid voofd^^ finïinciële adtfiFMÏstrstie. me'̂ rouw j . 
V3r! 5r:hriik '̂ 'OOr d-.̂  sff̂ retdiiiJlc- cnderiiatinii^^, dnï^^tönrs- an tiborin-anu^itenadminisüTirJe en 
ï^iuvioiiw CW. dvf !ï;Og -vo-csr ;*î  viïr^Oïging v;jn de w»bsils, 

hl bet verslagjaa:^ is sewerki aan de volgende sirofocî 'iï dis li^b.bsn gEieid nf no^ ruHen leiden !.ot 

een pübücatiia. 

Comrïientaai Int̂ Kirafie 
Ors, i.A. Schippc-rs -jf. W. van der̂  Öesg MSc. Sc^n op or,ir>ĵ ;. TUd vooree.T ei'f€alefi'r,fe.g.'ay'r>bf:ieid, 
Gouda 2010, -iüo pag,. fSf̂ '̂  ^/S-yo-zï^^ïlvCi-ï'-

y.irraf de [arfcü ifjQO bt'ofi de NoderSrüidse üverheid ('en slii:bi fr;;gg;abebeliïid «gevoerd. Het 
beiwd vvâ  te vrijblijvc^vd rrrs JiJt'g teviwi rat van b̂ rt beboud v-an de (;;e,eri rüiiu'ir. U*;ik identiteit 
en "evvrjüviterJ vâ ï in-aniijfanten, ür ;•• te weïnijj aanpa;sS!n;] ^ier;5ti^-J, D-ü̂ r ïjnde;vinden we riu de 
gOv'o!f̂ (;n VÖ;I. H--Ï -'?mn staal op osaî iïj. Een goüde intygoüe vi'üayt' om een ef!i?i:t£ei b«ieid. in LV-' 
comineniaarwrïïdeii daarvoor ü.iribevetin3f.=n iiedaan op ri,3ijcna5i. pcf;ivir;<;iaaf en lokaal niveau, 
ff'! kiankbofdgroep. bü^iaand-j tnt <ir5. i.\^. fwr; Beiswri, f>\r. O.l.H. van IX'ik. d^s. M.i. iCatEr. W. 
'^oiSjn, C. iee.''{aiiiver. D.J. Nijaink f.lA. n.r, C.6. van der !>K--:!ii ̂ n f/V-s. P.A. Ze -̂'en ĵergiin, ĥ v̂fi dc 
Quitzifr̂  geosii'hf-iud ffi concz'pitekbt^p. wjn Cü:iio'i<:!i\aü!- vQOrz'̂ n, 

• 5GP-pitJlijrt'de.s ï98>'-3aio 

ir. BJ. van der VII-ÏÏ e.a... (jod-i '.''OinV'jn goedheidprijnni. ."•GP-paf'i.h'ed !̂̂  ipSy-jao, Goorir-i ^cu--. 
'̂ t9t pag., üiebond-:':-, ISBN; 9^6'90-76.;23-ï.'rj. 

Mei t)r̂ stiji.;r van ö.̂  Giiidö de Bttt^-Stkf-tirig b£-;;tï ï.e? goicgtinhoid var̂  bet afsrbcid van fr. a.!. van 

düt Vlies hc-t ii'iidatitó'r jje.norncn c-m da p:i!-fij{t;des dif bii iri de loop vsn do i^reu be'ji't utigfisprakvo. 
ie buridelen. Ee-5 Eit-.'kirjpi py[ii!e!<hiv.iodr>ch over^rct̂ t sn pü:ire;it-ri van de .'ïcrn kabinetten uit d;:?.e 

petiDde iTrikr.ide^en üa 2-; g<^biindel.dc parjiirsdes. \M boek is veri'Lifhi: mef srenseief.iie i;il dlverje 

in!??;vie'v';-s iTie'i Van der Vl̂ e .̂ Aî n <k: iot.̂ t,̂ nd!̂ on}ii;g vtm lU'/e pïibi'catic tverAr??? ntee; d;s. ,'.i.-î  

t̂ ö-'! Bî ikvr.i.,-?!(. G. holdifk. dr. C..S.L Icn^f^en drT,. J.A. !jchip.i)ers ••••̂ indci-'.düchp). 

Cotijjrestiundpi Caivijn op.stb^rp 
dts, I.A. Sebipprirs (reda-:Eit=). Cah-ijn üp achap • Culvijns visie cp f>cll:î >!<. arbeid, ecöxiom^a er; 
rfCht.Goudi'i ;u3iO, 67 pKg., iSHN 97!?-oo-7is3:̂ ;̂ -l';-c>. 

i:i r.ïe.??> bundeï ?ijn de ref^rnten en bijdragen ypg^nornefi Vv-jri .sprckdrs Lijden,-, heti'.ongte^ "Gaivijn 
OP ieberp' dat op vrijdag 10 iuf;- ?.c:it><t in de Do.fdK<e .'ajgoviiilnenkerk word gr-hoyrien. Deie udg-ive 
'S lot ïiiand gekomr'n in samonwerxtng r̂ î î Chriitt.'nru't-.vr'rkijjpr.,'-, ('or!)r;-;C, Gioen van Prinjteie»-
btici-iimg 'W!-CU). msiituiri voor fif:brn!atii;ondêri'.oek «̂n ReU)nri.'AOUi':h ."VlaatschüppeiiikG LJni-2. 
f>t' •̂ t.i.̂ i.'f.'oî t.' pafiifnen k>vî rde.n ecn hiidimji.* aon a'tve <ö}>.gri>%bur,dc}: ciis. K. van Bckkoî ,̂ di. i l 
van diP. Buit, -'mv, dî .i. -M.f.C. Slok ï̂ A, prof. cV-. p,.M Bi'nz. prof. df- A.i..Th. de Bruij'̂ S, prof, dr, j.}. 
(ifücfhnd. u!S- il Vün derï Niym'S. ?;;••- cfr.';. B.Ö Heitgsinun^^jcl, d>: i;, R.A. }of<ge.neai., dr. P.J. -,','jn 
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Roodcn. P. Schalk, dr$. J.A. Schippen, drs. G.l. Segers en mr. C.G. van der Sloaij. ' Q 

1 Nota Globalisering ^ 

drs. |.A. Schippers (redactie). Heel dc wereld in een snelverband. Aspecten van globalisering op™ 

waarde geschat, Gouda 2010. zi8 pag.. ISBN: 978-90-78323-i6-7. ^ 

In zeven essays wordi een zoektocht ondernomen om zo aspecten van globalisering op hun waarddvi 

te schallen. De thema's die aan de orde komen zijn: armoedebestrijding, economische oniwikkcllng,{)t 

godsdienst. (inter)nation.aIe pofitiek, milieubescherming, media en (Cf. Do auteurs bepleiten 

ecn christelijke benadering van globalisering, vanuil belangiijke waarden zoals gerechtigheid, 

barmhartigheid, menselijke waardigheid en verantwoordeliikheid. Oeze waarden bieden polilici 

een duurzaam kader om allerlei dilemma's die globalisering oproept het hoofd te bieden. 

De volgende penenen leverden biidrage aon deze essaybundel:}. van den Brink LLB. dr ir. J.S. 

van den Brink. }.M. ten Hove MA. ir H. Kievit, ing. A. Lassche. ir /. Lock. W. T. van Luik MSc. drs. 'I.A. 

Schippers cn dr. ir. C.M. Verloop. '• 

) Nota Energie 

Do werkgroep Enctgie werkt aan ccn noia waarin dc aandacht uitgaat naarde voorzieningszekerheid 

a\s gevolg van de doorgevoerde 'libeialiseting' van de energiesector en bijvoorbeeld de opsteUing 

van Rusland als energieleverancier. De eindigheid van voorraden fossiele brandsiofen de mondiale 

energieschaarste roepen het vraagstuk op van de (rechtvaardige) verdeling van de energie. In dc 

nota zal ingegaan worden op onder meer de aanpak van het mondiale klimaatprobleem en het 

vraagstuk van de energieveiligheid. 

Oe samenstelling van de werkgroep energie luidt ats vofgt: mr. H. Brons. ir. f. jonssen. dr.i'r. ƒ. 

Morren, dr.ir. H. Polinder (voorzitler). drs. I.A. Schippers (secretaris), prof. dr ir W. de Vries en}. 

Zuijdwcg. Als adviseurs treden op: dr. M. dc Haas. ir. A. van Maldegem cn mr. j . W. Weijers. 

) Commentaar Dierenwelzijn 

In deie studie zullen elhische. biologische cn economische aspecten mel belrekking lot 

dicrcnwolrijn aan dc orde komen. Dit project wordt uitgevoerd in overleg en samenwerking met 

de SGP-fiaclie in de Tweede Kamer. Publicatie van dil commentaar wordl verwacht in hel voorjaar 

van 2011. 

Drs. ).W. van Berkum en ir.). Maijaors vormen de redactie van het op te stellen commentaar, ht de 

klankbordgroep hebben de volgende personen zitting: M. Bogerd. drs. W. Boonzoaijer. M. Bossers. 

B. Engberts, drs. H.j. Hooglander, j . van de Lagemaat, drs. H.F. Mossink. K. Polinder, t. Vermei/, ing. 

K. de Vrie$. ing. B. van de Weerd en A. Wisse. 

> Commentaar Passend onderwijs 

tn hei verslagjaar is gestart met een verkenning om een commcniaar te schnjven over passend 

onderwijs. Inmiddels is besloten dit onderwerp to verbreden en ook aandacht te besteden aan 

marktwerking in hcl onderwijs en de vrijheid van onderwijs. De aanhoudende discussie over het 

onderwijsstelsel vorml voldoende aanleiding voor een hernieuwde positiebepaling in dit complexe 

cn belangrijke dossier. De loistandkoming van dit commeniaar zal namens hot Wetenschappelijk 

Instituut woiden gecoördineerd dnor drs. I.W. van Derkum. 

> Iheocratiestudie 
Op verzoek van het HooWbestuur van de SGP is ecn raamwerk gemaakt voor een sludie over de 

wijze waarop bijbelse, iheocratlsche uitgangspunten voor de staatkundig gereformeerde politiek 

een praktische verlating en betekenis krijgen binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. 

Do sludie is opgebouwd uit drie onderdelen: een bijbels-iheologisch. een staalsrechiolijk en een 

historisch deet, ln cen afsluitend dcel zullen aanbevelingen voor de partij worden geformuleerd. 

Met twee onderdelen van deze studie Is in 2009 een start gemaakt. In 2010 is het laatsie onderdeel 

opgestart. In het eerste halfjaar van 2011 zal hel afsluitende deel worden uitgewerkt. Indeze sludie 

zal. gelel op de seculiere samenleving waarin de SGP opereert, ook aandachl gegeven moeten 
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wordon aan een begrifpi-'ïiike veiy/oorrSing Ü'IQ rM-i \o\ inibverstönrUï-'"; kddt over dr; f̂ '̂ tentèïs tin 

do e tsS'̂ .'Hi-ngen Van politiek die gegrond is op Gods WfJüid. He lüïsïandKcni-'üg v̂ tn de^e ^̂ füdir̂  ?i}\ 

nym<?ns hv\ Wetensciiappetijii tnstduat würdf-n gecoofdineerd door dr;:. j,A. .*;cb.'pp'? î-

\<.\ Ket vt rsta ĵ iijrii .̂ ijnyijf cünf'ï?(!nti!;i (m-i'dif.! ge-,-jfg<inis?or(:! doos t^d v/üiüns;:buppeïtjk Jt^siduuf. 

Recht op verschil- ruimio voor verschit? (jr; jsnaari soio l« Vinnen) 
n]df.'ns(1iidooiüeVG-Seiiii«twetenstb.>pi.ie!iikin'iiituüivüUrde.SGP^e;.;iy^'.nfsefcrdei:onjjr^^ 
rif vraas ce!;ïm"sl hij-jvüül ff;chi vr. luirrijtf voor vers';hii er nog is '-m böo dt; geiefoi ineeide îcdodr ï̂ 
daarmee* oniiTaat. Prof. rnr, B..^. Oontür=. hocglo^'tsr ŝan de .!?-ao5evoit Acadetr.v, |jrf,'senl*:̂ erde in 
hiwr Ĵ î ifig kürt <}<.: iV.5-ultaU>n vars het doar ha,;! gf.>f)0!;det! ofTde-̂ ôck. Tweede- .Kamerlid Var; der 
Staaij g'np, il- op de vraai; wat iiet antwoord van de gctëlomieerda ^eïindte r.Sien; ic .dj-i op hot 
tuKrA>nieiide Rciiik'aïikirider^k-en. Drs. L.H. ^oiiieJ. vD0'2;iUet CoÜefje vari îe':̂ tijri: Ddesj-'̂ r ï̂ ducuHef. 
gaf oen reacïre vanuit bet ondënviii. In zïi(> (e"ing ĵ jng hij in op fïvüt' hcd*; bangiisers-dJedt^ vrijheid 
v.a!- ondtJivvijs raken: dt- hornosek^ij-ek* ieeiki.̂ c.bt en burger^hap. 

Sfaat.'sr'&cbioifjko OÊ-JSCtèa van ihtocralJsth E[<.*dachi.egöed (-J:? januan aojo te Msarsbergen) 

Hï'! VV«ven:',tdiappe:'jk b'î tis-juï v-ov-r de S'-i'P organisüt^rds Ken de^kundigenPijfiefikorn-.t if: i\e.[ 

kadür vrin ee.n •̂ l-jó'tf' overde t->::?pa:S-̂ ;ingy;m de th£-oerari''jCb? i.;iî angspufis<.»n in eer̂  d-?:tiocia!isch 

bC!Sit:l. 

, Piesetiiafm paiï(jov(;r%\ijj>erni vBorsTel 'Nedarinnd kfijgi nteu^ve en«?''!?ie' (só maart 2010 !e 

Den Haai?) 
Met parïijoS'frstijïi^nd vooriaeS 'i-̂ oidi or!de.rsr:hreven düor i-;nefgif.'- nl' (.!iJur?.a:*!nheidsconmiissies 
vdn CüA. Cu. O06, Gt. PvdA. SGP i-n Wf>, Hei eoorïtei plî it voor etn Dvî apiQn l^leuwii tncigie 
waaiin cer *;tevrg :-.n samenbangerrd pp,k>f.'>i ÜHIX ir-aairoj^slen in beie-d'^ln'^lrnfnenlerj wordi 
•̂;is{fii.'l£,̂ d om viïripiltln^ van en vetvi;!ifng door t--gds!ionetfl energiebronnen teg,>;;ï io î̂ aw en 

de r-aogt'-fiikheden v.̂ in hernieuwbare erieifrie ma.'̂ inutfd li' bersuUen sisnok &̂ &ô o<>i tir^fiodigde 
lüfhniek'-'ri iverdei) fe Oiitwikkeifrr). Bi; de piesc-nt;.U)e van dü voorstet was r.k» SGP-ïweeds 
Karr^erlTjctie veitegt^!^voo!•digd ni d-ĉ  poüoon van :ÏII. C.G. van der Sfa ï̂y. 

- Congres: Sein op oranie (19 maf 201e tc Dcitdreî hE) 
i ii-.-l Wf:!J:nSf,ii:!ppefiik insliliji.:! voor dC-: SGP i.';?jjarit̂ »'!'(d>? in bet kad'.'f van dO- vrrk̂ ŝ ,:?.iMSSr.ampajjr!e 

oen tbf'm,-;-congres üver hei thema 'imeyrsde'. r;jd«ri5 de? ;̂ confert̂ nlir.' h oo.k fiei cô 'ï'Virmi.'UJr 

"Sein op oranje' over dit t?!ünia gepresenteerd. Spreker^, tifdees hei congres vmetv. mr. C ,G. v.ir. dei 

Ststiij (itj-̂ Etrc'kket SGP Twesde KameO. ^̂ it. dr*;, P. Ver-hoeve (5GP-Diïïd)er:htt en W. va'i d '̂n Beig 

MSf. (Cü-atiieurputsltcstfe) 

?*ft:;se»ï?4!e noï^ g'lobalisei'i'nj? (9 novamber 30i& IG 'üirachï) 
t^aar aanSeid-ng vaw de vVt-pL^blicalis 'li?ei de wereld m ei;n 5iïeiverband' oitianisrfirden de SGP-
jongerei! en 'cet Vï".t!,Mi.'3fhappe5ijk ^buiijui een debjuivorui over giob.?V;';eHng, fc- w<;rer? r;ns;ovr:c;f' 
'/i be'soekei^. ;>. ], Lock, difeet-sui van hu'pori^anbatie Wootd c-:i Daad. l-.iüld î en inisid î̂ g uvî r het 
ïhernï) 'Gïobaiisering en Cu: üi!f->rnina':i bij aimüedabrrstrijding'. Dri- C. 3!enk, hervormd eLfiydtiJs-
pi-edii*.ani. sp-r̂ ik over 'G^obaHSî rifip, vanad iheolot;-''̂ -f:'i >̂\ kiKî r̂ istoriscfi perspecfUw*'. Antbony 
van der Wulp. boUarrsiid SGP-icrigeferu ging in op 'Gioballserms on de leefv.'eïeid vsn (:iirist£.'n-
longeren*. 

Z'Cf;? iS hef tijd?cntiit v;ir' het, Wctcn5chi5PiJ!?'iijk bistituul voor de SGP, Hot verr,f fiii.nt vier kr:t̂ 'i p̂ ;f 

ja<jr. De opla.^e vaM hei bl;(d ïwt ror̂ d d:̂  :.55,o eAempiavon per i^diiie, Dü opniaai^ en heï drukv;-'eri; 

van ^khi v-.'orden verzorgd doof Tor^ndfuk Gf̂ }n.l''.ilt- ProducTies iï.V. lt i'üikerk. 
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a 
üe ifda^-tie verHaüî rdf,' dtia mötii in hei vsrsia^jt-tür. te welen op ))i niaari. -ŷ  septembef r.'n '.'.A KJ 

novemóOf. P^r 3; det:er;tbef ^yjio ivi de ledacliri van ilchl üh vol^t s-amengesipid: 

d:. K. van OÉ'r .̂ v;aag ie Barr^cveid. v-:70iritsef: 

drs. !,A. Schippers te Rolterdam, secrer^ris/eindredar.-.eür: 

> ir, i-t. Klfvii ie ftarnovi'ilfJ; ; ' O 

ïf. i, MaljdtjrSÜ'Vi/rïorder!; ^ 

dhr. f, Neefe ïs 'AViddiiixvjoî : "•'' O 

df.s. J.P. veldm,̂ ,n u- Oonirsct.i: 

• drs. Pj. ̂ erbeii RA te Albi;isseidam. 

Ue Voor de rwee vacatnies is het v-aomemen dat tiet be^tuuf op ÏU fsbrisaü' ïor. als fcdae:tir.'feden 

benoemt ds beren i.!*-il. ton H;ivo MA !è Pijssen sn M.J, N'IJsink MAte lü^öchï. Verder h iiet vüot-nemen 

om de r);dnc;ie te liuen onderstt'imen door CL-n r'jd<icitel'e!aHri. d;*i als volgt h samengö.«.!eld: li. 

wisj den Bell I?̂  vnozenveen, trïe. },j. v:>n Gur̂  A'iSc te A>:el. dis. J.W. 'i-'an B(.'rkum te Gnuca. mw. f., 

van Düüin MA le Spïjkeitïsse, drs. A.I. Hougeveen it: Spiikr.̂ nis^e. prof. dr, i,J. Poid '̂-' te Wo-jdenbera 

endbr.w.i.PiiM-;DÊaH;ïrnï. 

bn rD)0 vei-si'benyn tbemanurrtmefs over de voii^cr.de vier ondeivverpee,: 

Gemeenternödsverkiczingeïi 

Henrinis'.';i nnji beieid 

TtTj;cnst-:^lting«n 

ISiae; 

De Btibetiiudiü^i i;-, de,-*c jaaijjang 'A-erden ve?2;;-'f(d doo: ds. H. r>ai.r! uü Moetk^peHe. 

emeritu'^predikara van de GerftfornuH-̂ rdt- Gemöenien. 

^ , " ^ " • . -

Gel̂ E op de doc-lsii'itinfï oni -̂ ovee! (Tif.tg;.ii;ik mr̂ nsen te att er-d;.-ren fï» f.f« acuviteiten van de Guid;': 
deBrf'S--Siichiin!^e:id,;rJoc--iKfcHlnf'c»nvnndeSGP.siryeflbetWi;ten=}thappoiiii::lnsUluuterrv" 

ZQ breed ncnjobjk bekendheid se yovOr, aru- /ijn acf;\^teifen. Te; f5,itegi?nlie!r.{ van de vers^blinii'-g 

tan cün publicatie üf een î ditE-̂  van lm; iiidschfilï .̂ rvtr ;;ijn ptrsbeiii^bien ven-ünden. Via t}i!drageri 
irihelpartijbladt'V-iïa'rr/tïi!ide5JGP-afnferbanopdehopgiei^eliöuden.Daarriaas;i';ii!?.o;oenH^^^ 

keren een digïiaii; nteuw^b^^sf. dc zosehetJi'! t-letter, vet,ronden. Via de wsbtite www.w-.sgp.ni 

kunnen ptTsoner, -/ith :i:inmetdeii voor t-oezending v̂ "!n de digitale nieu\v.sbt>sf. 

Opin-icbijdMCen. lezinyer» en debalten 
ln he' |ue.r -̂nir, ts veei a.andacbt besteed aan lud schrijven en publicfrren van m totaai .-.f, 

opin^earfiRptcn i:,q. inK'fvf^ws. met niïrne dïio? de directeur c-n de •wetcn'icluipp'̂ iijit medewtirkcr 

van di? Guido dc- BrL-s-Stichsinsr. Verdc-r hebben de drnKic'ni en dö wetenschappehji^ ni<-de--viMker 

,iOii i!?2ingenol ^ '̂orkshops verzorgd, onder snde-'o voor kk-sverenigingen vsn dî  %P. 

Externe contarlen en nftiwo! ken 
Hot Wetenschappelijk Inst̂ ti-nd onderbietd in h<?! ve!<l3f;;aa! c.<;nUu"li.'n rnui diverst- organi^nbe.s. 
•vvaaronder d" Wt.>tenïr:haDpeiii"Ke ï^aad VCKJI het ?̂ pi:;'?rinesb':>lf;;d m de Raad var- Slak^ Verder i\\i\ 
divüist; itudludagen en &>/f"pcsla bilgev/oond on v,-erkdsT^oekeri iifgolegd, 
in io''0 pat?.iC!pt.'e!de üff Guids de Biè*i-.Sik'hting :n diverse plalfofm-S en ne-werhorfjanisabci: 

Ghristelijk fc'ctJingiscb App»l; 

DiJUf7.aainhekisoverieg Politieke Partiĵ 'r?: 

Piaiio^m Waarden i-n Nornwrri'. 

P-:-.-r?0'?rt ?.ar̂  voü( leven; 

• Sïtcb;inö Rei'w-^oo; 

Web-Sii-a Prr:!le.'5[anl,nl. 

? / 

http://www.w-.sgp.ni
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i}f) iypin^j 'lp i.'i7,-i Öot^'O^ioal .-iUip -̂no '̂i M;.f 'a'- '̂*""^ j^jo^^^buj UT̂ A ^ I Dc-ii'j?.\ öpui^'oiii^a^^üq j.:);-,-

j ; ^ . ua.'j5^ uhz ï î*"-' 'Hiu'i"5?;s 'ï-*'" î ï?'" (.'3p('»i,'tiiep^ î-3:'A «p c-'.<-?>(*j.( .̂ p pa^ i>.'p 'v p3!j^jS fft;Q 'LirfiyS u.̂  

s.".ij:tntijp 'iioSi,'jpfiq •a!pi'-;q-iv; (,-nu jo:;,-. Sinjiraii'.j-sOEt: -3p opinïj 5̂p ut;f. f.•nöiïuus.o a ;̂ uütj!)<; OD -JK.'I 

uoy-^i -̂ p 'piaqia^^o ospueiiüpa^^ ep o?.'̂  uösuep !v?s?uj^5a 'uaop uaji^jöUJ pi-'-Mlj-t-'i 3||ft v\ irp a,v, jep 

aia<ïH ap uee - l̂ir.'p looAjeep |S!:d i«i.(aaj3i',^ aiaioojdsüC- tiauurnj o î;ai;JSfr.''v JOSA ua ua/juniaj^ij/jop 

ld];/ net' rui^ia.w i,-.><|osit Ja{>.!̂ A .JQ-^ ap joor^ innsrisyi ïif!|i'dd«ni:i5uai-'i.jv. ir-i.i ije-aq ot'.v uf 

'SuiASiuiiujj^s r̂â iaiSJLDd r̂cA <s,-,rHK|dr; 

Kit uauaip -aaSi'oii; 02 lonifisui •^f[|addyM3suaj5,Vi t̂ M iie>. uaiu*:i<:;Oipuf>^ us -"CinaoJâ LiOo 'sajpni? 

3p ntp ïdooq jnra-ïflq lan pioo.v, ;̂p(>D ''•'e-̂  iiauüou urs ü̂ ">pjSi;AA auie^iiai^ ^̂ p •̂ oo,-̂  d!.i3;>Ci icop 

•i.^iisjjyrji t!PA u^MOoq UK\ •ii^ •als ,̂̂  ij:«|:jaïS}.u<:= -L̂ '̂ap û f* .S îjisn -a.iO j^^yej/-. ;.j(t! -V-'-'O i'^tüf 'Ci u^^üe-'̂  

ai tuu3i.;-.'ï s^vii'-si^pïii ia^ ui laiu -jip aiC-'Â ,!̂ -d2q->s-i)?KüJ - opsec'sv^q r̂s tKilig tip do - iia';^i^ UÖ& 

li'oai^ d .̂)? -̂ U 'ut^puaijuaijs-'apur fouj r̂ t̂ĵ p i::iu do :-f00 ̂ [̂î 3 :̂̂ rup^nl i^v.m •us.-'tH-̂ uc.);': ii'ï'u tia hüed 

ap uauiiiq yuiuuji'.;>q uy•̂  uajainiui-:? ÏO<.3 do -uaiMiiM usaüe ?atu i p j / ;;v. Siiiupus-^ii'jrg «p opaiy so 

•Ti;;|apinp.i3Aï) snrJiiïriUi ^|-]?dd(ripïua]a;v\ i^l'P^ '̂-̂ ^ î '̂-i St;i;-?Q Isi, 'ii "t̂ Suajq ;̂; Mïqap sep 

U] .•«ii,^iaïi'!y!i;-iOMiatrj;-A. u-'i ,^<!i.jia';Suvrimjsïir). 5jr s.ye;c;y aqjvijDi-^oiij-isaUirod iantiOid op ;̂o ipjo.Vi 

puiiMaa apau'.. ̂ i;-.ïv,rJ;o-oap! ̂ \) URA jsdJ;''M'>'; 1-̂ :1 di'̂  /yiA;?:̂  i>pasv4 "ap L;S isrjr^i tai; rjiiepw pl;) ua^ ui 

'(.\iil^ LiO /\,,̂ d 'QAA) '5i.^t->: ftftas-v>). 3p -Jl 9a|i>fjj eup iocp ipJOM pun^jsaS lep iirxim 'i;«fi;;ed 

ïïSfA; '^uaureu ijoqqaq Suiiii^ sjaSrpjOüMuaSaiJSA uiJCi.Yv. 'ü^'e j^ysq;;^ Ji;SUü*'!fq u^a paji jiiL'leu 

lau u; •|eeiati39-t;?irris .isp jsiLn?;̂  '>pa*Mj 3p !̂ y<̂  -japtii ap ma.\ jaisjo? 9p ui ua Jöj,i-r.isi(;.";3u;«S 

ap ULM aripo! ,>p joun, .iee.̂ JnOA i?q U[ •eiöejd Ui>gui2ai:>t-iï'A a<;(Mj uapurv. oui^ .iiryf jaij Ui '^üij 

•jtiölSuo^ VDU ŷ ïA oiivj^udo uai (%s"* •<) 's 'aüA ;̂uiSij56 a^M-ii) 

uaa ;i;ooi.j3A u-'i i t ^ -.1 vpr^ p^jqsiunn%vq t;>ii do uov.i'3Uirf'jv.aqp. aŝ jOj l'^surr; lOi-j '(or, rK-i ») i j j f 

10; üï'Uiousïïao; uauc-sjad gf vaur ütac ui s': Sunspiic-ïöJQ üp opr-fr: ap UCA i.jnaifiUcp lejUL'f lojj 

[tja^wSdoij^atj aiO^ ue.'̂  jf:e[.:ooA jaLj tii L'.;gui^;-ïi^jaA;aa!(r>i 

apa^Mj. ap ,JCOA ^^5 Rp ui?-'. oOiiuetSoi-d^Sui.-as^ja.s ;i>M ftip S|ssiyjrüo,> ap UPA î n i^sp jna.pajtp 

i'P ass t̂reui iapi^vi, 'leeiSu^yj-uriDi^ ;ap ,i?iuejj spaa.vi :?p nj oij^r^ij ap jo.fJUOJeeM 'tji^t; ;ip uatiuiq 

lie-f-'ufrj^iaS aj.ïpt;r? ap iJtv. i^-tju-ii^iad u'' uamjstïq •isUi aie^id iie^'uuspi^Si.'ïf.^^uui.nij^ïv-jL' i;;>pt.:o^ 

jiefjutr:'?0 'ip[öiii!Sïaq ( j ' j ^ sp JOGA t.;e|dspia;v^(i tiL^Sfliaii-'iiV; -iTe^S-aïtii 'i'''-\ •̂̂ '̂ Suu^oAifn ai> ajp 

ais--;;uit,iio:-;̂ ï|g-a;k'Jis op ti; lŷ y n^ajuq-j^ng iai-s ueA ius-^i. tu<»iaaïffu»ri,-̂  î aj ut ïiaarji'.inf&d m-3;ir,r|p CQ 

UJstJlll 

's.iap.'tinjséü 

lia iii:>pK(spr;L',!-d'.)^ -iOOA g-:'üsn.'ïjn^jap'aH av^fii/eeijïeq âp -iua5>[!i u jSioüüft yu»i^ i'.-, u-a^'uiiü'i^iri 

a.'iaiiitod .se.Aü |a^p.iüpüO u îs ' io t : ji.'in;A s: iic*'.o]s<jg 'u«^>5n;sacSjA .uSiUMu-ip-aî q jo ^.na^dij-jpd 

'-;>;-;̂ njp;*d^ nq .inas:j*.pe sie - Suti-uo^ ua .'•üiiLi.iiiJaoA 'a;it-'3iuni;iu;o;) '^üjiapit* ap x-'\u Sc'rjafto -n tr̂ > 

- i^uijMSSssp tnnsn',:!^! f!:'!;addL=!;:)̂ srajw;'</, }m ;.J3aSiinj <J9S ;>p ut̂ -̂  U:*pii|iiyjeis- uo uap,-!;s-peei üJfïA 

KuussiApv 
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lfl dil Iaarverslag blikken wo lerug op het. voorbijgev:ogen jaar. leder bestuutsüd. atsooS; Qt̂ f̂, . s l 
belei dsa d vise Ui", heeft ïijn of haat bijdrage oan dit jaarversiag geleverd. 

Op de jaarvergiidefing i,iie j^ehouden werd op 2& rruiart ;:oio weiden ïot besluür-jHd gekü.ct'n: 
Gerrianne Verheij ïpenningmeeslof) en Pek-r Kranendonk (Sociaal ilconomische 2.ikeni. D*; <ifue-
di'ndi; bi'jrduurstedijn werden aiten i'!erko2en. We namen af̂ icheid îxn Robert van Piiden i'Socifiai 
tconomische Zaken) en Gerrit FÜer (penni^ïymee'jicra.t.). In de lorïp van 701O kwam er een L-mde 
aan de bostuaispenodpvanüiavcn Middelkoop Un Conta-:!). Defunctie van tiootcredacteur tuordt 
•.vaar^erifjmen door leendert vart Bee^, Afie-lan do lorit̂  (VererifginijenJ bcrdanicc aan hct einde 
van 20x0 nis br̂ sUfursÜd. Zijn lakün warden vtiriaigeriOmen door Lambert tloii-i. ln öe varaiuri^ y.̂ n 
medewerki^r SGP-jon^oren werd Freek HouwoJins bonrjeind. Ï5aa:i>aaï.\ v;as ef onüeisS':?unini> van 
bel SGP-burtïrtU vcior de (inancii^l'; administFalie en de 'edenadmiiiisiraEif;. 

In mSitit i^de !weei*ïar;!iki:e jynfiefendag ,t;iahoLidön, n̂ ot als -hema: '?eggen wat je denkt', ovt̂ i de 
vrijheid van m.eningsuiiing, Dnor de kcu^e van ibema eri sprekers bad de dag een scherpe fnboüti. 
Daarnaasl liüd de jongeienriag Pfn warn& kant; Van dc-r V!if?s v-'etd i-iïhijldi^d vanwegt? zijn. j;icïe 
in?et en Van der Staaij werd informeel op bet Si:hitd ï;eherien al5 nieuwr; partijleider. 
SGP-|ün^,t;reii werkt naast een r.chejp irt boud („'lij!', proüel ook batd aaii iovate ondersti^ijnini^ van dc-
moedi^rpajtij. Toen bekend w.-;̂  dai iiel kabintit ŵ -fs gevallen, nebben we als junijeten een <̂ cha-
diiv<;cainpagn& gevo-srd ten baboeve van dï; iTioederpartij. i)e esmpagnGlens -en website- wotden 
Drn^cdöopt lo'; "kies partij voorhet leven'. Nae.st traditionele avonden ItebbfJn actieve '̂ rijwil;j-,>er£ 
Uovvef van piaatso:i';ke vr-rt-jr-'gingen afs fsndeiijkj een kroegen- en keientrïcht yet'̂ ganisL^erd. 
Dil jaar fifeft dü voorzitler een aantal apiriieartikülcn geschreven, tèn atiik.el over de 'v'VÜ en dt; 
keu.̂ e^ die ?ii als îr>otsi(-.' partij moe! mnken op p.dncipitlle pünl-t̂ n is door hern op persoonlijke 
idel j^eschreven. Daarnaast heeft hïj gedurende bei geiïele jaar diverse lezingen gehouden, san 
debatten dsel genomen en di?CiJ->sies geleid. 

üe boleidsadvis'.'uf neemt een cer̂ tra'c* tol binnen de cirganise.lk' vuw 'JGP-lorigeien ïn. Hij geeft tei
ding iïan dt e'iobeid SGP-iongcsen op b»;- SGP-l-aüeau ïn Gyud -̂j. Oe keinsakevi van de belüidsadvi-
sour 2ijn voorjicbünsen verJetje^iwooidiging opverschilteüde fora, rol van aanj.igerbij hel vot.n'L'n 
v.m de polilieke üjii van SGP-jonycien, beif̂ ldsndvif̂ s aan het besiuut en veriegeriwoordlsin^ van 
jo'.tt;cn:n binnen hei geniet van de ÏJGP. 

Het jâ ir 2010 bejon voorde bcieidsadviüeürmei e-.'n regioiaui rondorr: dc beipnseivetkfaiin^ van 
SGP-joniiei'Mi. Or? cot^rdlfiatij.' van dit prcjjecl iag ïri zijn banden. Ook nam hij deei aan tOBioioiir-
avonden in Midciolhamis, j<amr;c-n en Goos, Onde; Isidmg van de beleidsadviseur piesent^erde 
ïiGP-jonseren een r̂ ';euvve. beleidsnota vür3; de kumt^nde vier i.̂ ar, DOA? werxi in de .iaai'v-ergacyring 
vTin ?6 maat! 201D goedgekeurd door de afgevaaidi^dc-n van de verenigingen, üe beleidsad .̂-i-ieiir 
nam •riiiinR in de veikiezingspiCitraüiinacoïnndssie en in de f.ftr»pa;>necomini5ftit̂  
Persoonlijk hoogiopimi was de dtielnarne nnn dp 'tdtt HndinR mission' van Cijo. een politieke 
jorigerenreis naar lsraf-1. Samen met cecretari*.! Sander Kok v--!rtegenwoOfdi^de rio beieid sa ̂ {viseur 
,fiGP-it',»r'),̂ eTn. J>e rei"; Irr/ddw -ol iwee inidafjever'; ee;; rsrjJa voor tif.: JBGG en î f̂ f: rio.g «it ie spv.;?-; 
nota vüO' SG?-joi!geren. in .^arïit'nwetkinjj mel hei WiMtuT^chappelijk InsUïnut vcof de SGP. 
In d'j twsede heUï van aoio hield de bek-lds^dvlseui rich nüast î ljn legijlieiC' taken vooial ije^ii; 
meï be' op ï̂Mtiïn van eea strnr,lure<*! naininy'^pragraninia voor vrijwilligers en bestuurslede)! •j-jn 
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v;?r;^ni^fngen. Do beleki-.;advi<-,?;ur n,int de^d nan df?bali.en op scholen en ieiiide ver'^cheidene ga.st 

lesitifi r_'n trairingen op hst i-^ccunbetc'v CoHege, E)riestar COÜGÏÏJ'J en de Gomarus S,G. Ooi>. was hfj 

te gast bij een debalprograrrima van fam'iU'/ en tii) liLd pro'-̂ rar̂ VTia "Stheppe^en CÜ' van de NCRV. 

r>amen meï de vüori-ltier werd liij in de maand noveaüiiH gevoigd door een fiimpK";e.!= van de iKON. 

In ,?oi.o schroef bi; K;likoïKn voor ondor andere höaw. Hü(<irm(i<ori-;i.h 0(Kj\?hii. Gi?>'fniG.'c/?.". 7.it:h'.. 

Oü l>unie;i.^n in Coniact. Csv^'Kuiil bic'd hij it'^ingen voor }öngy!envi,>renig•-^ge!^ en kiesverenijdre 

gen. Ook leidde hi; diverse doballon voor iandelilke en plaatselijke SGP-tcngerenvereriiginsen. 

Op tiei SGP-buseau werJ de üeteidsadvisear ondersteund door een mod>iwefïicf (0.5 rVu. 1 ot 

1 ma.̂ -rl ^Mo war> dii Wouter van de^ Bsrg. üij vsn^ok -nadat bil was aangenomen ais medewer

ker bt;b'iiï5i"nbel-,ar!)ging bti de Se'jturenraad i^rotf^siants Chri*\!el!|k Ontlyr-.-Jils (Bf'CO), Ireek 

HoiiWEïling vol^üe hem op. ^reek venichue ondersteunende ->vyrkzaamhed€n tn hield zich daar-

naasl be,zig nieï de websile tn de aanwe/igbe'd v^m SGP jongeren in vorochilJendi? 'socia; media'' 

ne; vverken. 

; i ;••-•'•:>*• ^ i v ^ : - : • 

De vroegïtjdige val var het Kal̂ ir,*.-! Bidkencnde-lV, de veikie.-ringen ir. juni en de fcrmatir^ van bet 

kabinel RtJtte hetiben de «^endn voür SDÏO b-:;|ïf"!a!d. Do huivering -.-an hel CDA en b(-;i veilie^ van 

Oen retel biitleCbnüU'nUn!r!fie?H de po&itiovandechiisUdijke p-.iüiiek er niet sterker op (̂ .i-tnoakx. 

Di! ïljn oniwi!<;i^el)ni(en dio ook voor dï vvsrkzaamhaüen v,in hot poiiliek bestuur en de verscbü-

lende- tornmissies 5evt.iti;en hebben gehad. Dat (9 'erecnt. wanl h«j is onxf smtiitie cm zoveel 

r îoweüir. a.ï^ te S!ai!?.'rt bij do rit.tU2lileit. lijdens de cinnipi'sne lifibben we ook hei nieüwe poiKieki? 

ptograrnnra ^cpresej-rteerd. 

SJf.i Onderwijs 

De vasie inims van hei co(nmi->?;iewerk waren ook dii jaai- ĥ t̂ vefgaden-;n, .schrijven v;)!-t iiati^n;-;rits 

en 0r5/,''VMrdKeion. Oriultit wt; ons dü jaar vooial b^riiQ be-aben gebouden t\-iî .i: de ihernatiek v.in 

hot hsser onderwijs, hebbon wij in dal kader in hei b-esin van hei jaar een OACursie atgelegd. 

Gezamenlijk: zljn vjii eersE sfpe'ef-jd ria:i-'' Zeeland om ifaar een Ijezoek tc; bieng-:*n aan rie Roosevoi' 

Academy. Hierna iiebbe-̂ '̂  wii ten t;e?o»;k gebr.u.bt aan v;yn lid van de Ondtiwijsraad en lioogleraar 

!e Tilburg;, prof. Van dej Duyn ScisL-uteu. AÏÏH hei eind van het jasr ging commissielid Marilh noj; in 

debwl üver de vniheid v-:in onderwijs mei cifg.^vaardisdsn van de jOVD en hei CDJA, 

5.^.2 Sociaa (-Economiscfie Za&en 

De conuTii'i.sie st.iir-j>et versehilU-nde artikelen v-.so; De Sarn-jr en /.-.• Conixh-i. P-:,'ier Kra^ier-dortk 

^ch.'oei'samen met dc landelijke voorzinér cen isrlikei vos r^ r ^ ; over het onderwerp "een kleinere 

ovoibeid". ln januari en februari is bï.-t proiwt over di; fin.-in;.iele î n cc.onornisciie crisis ,'n};erönd, 

rijdens de iardste avortd van de Kernideeeruour - ly rebruaii in Gouria - is eei'i rruHiüiji^l ovet dit 

ondi.rwrp t^epublii,eerd, ikva de corri in Issie is een i^cïieve hii'dfagr: jjeieverd aan de verkre/ing^^-

crunjüisne. .''iaar aanleiding van eer; enaui'ie die is ingevtild dao? mensen die in de ^nrg werKen. is 

-..-r een ar.t!spii3n opp.estold om werken ïn do zorg aamtekkrdijkef ic nraiten. Dd a-i"tiep!an is op ?,> 

rni-i Tijdf'ns ee?̂  bijcenkonïS*. ir- woon/.orgï.entiuni ^jybo te /:v/Ijndrecht adn.î ehDden aan de Tweedo 

•<ainei(raciie. 

5,^3 Duuname OnïwikhetJng en Landbouw 

in februari werd een pfoe?b-:jerdertj In Rardtc bozocbt. in verband rnei de kabiaeisval is het thema 

disiv/ebdjn rtiet meijr verder uitgewerkt, Ir; vrfrkie^irtghtljd werd «geschreven voor pariljvoorlietls-

ven.nt (o.ri. tuisenbalaiï.'; van de klimaat- en rtiijiL'udüi'len, rnegasraltcfi). Dt- grootste uitdaging 

was natUi.;!!ijk hijt hoofdstuk vonr iic-t n;t.'uy.'e poUtïeke pio^iarnma. ïijden^i de formaüe wir'd 

;;tc-7Cirneni<ii( de jongerert Forrnafit* Conlfjie ges!r.'?.;.'ïd, .Al̂  éèn varj de wn îr̂ ise PJD's onderteke:nde 

SGP-jong'_ r̂ön met liiïi Wpienschappeüik In.stiiuut ook bw voorstel H l krijgt nî ^uwe enei.^ie. In 

bes najaar van 2010 \y. de Cümniissie v;ev:i.'u; met een hert-r.?iTining over rentmeesterschap. Voor 

hef li-trntuuronder^oek en coi^ voor lan^duiipo sanienwerkln^ lopen inmlddel'.- contact-:^" met 

FüiuntC. Ci;risU:lijk I: col Omisch Nelweik. Rf-AÜ en renti:;eosTers--,hapsdesl'U-ndig«n. 
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In de vo-'kie-dngskoofts var; ^oic. vioeg de conwïissie aandacht voer de schending van men-̂ ieiv ' 

letditen in Iran. ̂ ainen me! BiLs Be'.der listen de romtii'^s-ieleden duiven vrij voor de Ira.m.'̂ e amb.is-

saee in Den Hafeg om ciandacht ie vciJijjen op vervolgde (.'hrisienen. Do jaailijkso Summer School 

werd in ^.oiovoor hel eots! hr htd buiserilarid sjeorgituisecfd. Samen ir.et l:CPY î üuianisecföe SGP- ^^ 

;on^,eren deze Sijn>met Sijbriul 'n de '-^ad OSirid ir; fv^atedoniy. K' werden be îoe ŝeü geljraclit aan • O 

Mrïldavr'o en aan RocircnU:. Oe fora;"ni55it.' pubtlceofds onder mee'" over de positie van Albanî sif 7 W 

kprke.n en i:hii'itanc-n IjarmaTi). hei leferendurK fjver de nieuw;? ijro-idwyt in Keniö J/ebuia-d;. de 

crktnning van de on.in'ankclljkhoid vsn Kusüvo (cktobor) en de tioudiny van president Obama ien 

opzichie van de isl.ün (n-3v?mber}. ln oüvember we.'d in hol R::l<.̂ fma!orisr.h Oacblad een opinie-

aitjl-el fjeplaatsï fj'..'t-r d» tolerantie van T-irkije. Ook 'iVtjiden di'-'ar.ce siatenieiits g;eseiin.'ven voor 

de vvebr̂ ltf. 

Daarnaast levir̂ rde de conürii'j.'ile bijdr^sert bij fivor)d-.:n vaiï iöka'e vorenitjinsjeii in TboUm t-n 

Geldermalsen. 'verder gat de comnissievoorzliie! een le/ir.i; in Utrecht tïij de presentatie van de 

nOEa Gïobdli^üHnt; van het Welenschappslijk tnstitunï v^n c-:: SGP. 

SJi-S Binnenland 

Aan het ber.i'i van hi.d jaar "nebben wo hel thema Priv.-;cv en Veiligheid algerond. Op lö di-cern-
b£r is her nanife^a 'Camera ol tcrrosi^i'-r' gepresenteerd bij SGPj tiburg. Daar vond -;ï!n boeiend 
debat piaats m t̂ o.a. Kees vao dtr Staaij over de spanning tusien veilïyheidsnuaireüeleit en 
priva-ry. in ,.!QIÜ i]'\i] onze vijf '.noeiiesjels (o;n te kumen iov â s> kieinerp- ojeibrtd) geprrrseniterd 
na een verkicmg^debalöp de Cbrri-Eeliike Hoge^cfiüol f-de. Vocrhyi (Hema 'iniegiatifi" *ijn we (.;p 
werkhezoeK s;e ;̂3an bi) f̂ OKUM. Dal is een kenni-iinslituul dai ;ncli bozighuud! m<ii i^uittku-lüttl';' 
vraaifstukten. 

lit; jaar .-ïoio was voor bet organisatiebeiti-ur een jaar mei twee scïicbtefi. Het eerste doel van 

•2Cio was enoint di'uk mel een legiotour, een jongerenrlag en de jüngerent'arnpagiK' voor de vei-

K'lezingi'̂ n. Het, tweede na'.!"jr;ar van :!CiO hebben -.ve gebruiKt om pa> op de plaats b̂  makon. de 

tornmisstes â fO ie -ifLiilen mei n.euw mien! cn do beleidsnota vnor de karnende jaren ê sr.iirijven. 

5.5,1 Commisslo Aclivïieiten 

Na een Inter^sieve vcoibe^eidingstljd hielden we r.in7<- ioni^efendas; op ?o ntaari '̂roio. Bijna uui-
.'end jonj;eren waren aanwezig op de dng raoi het thcnra "Zegs-" '•'•''•" i*' flenkt' in het Boatrixiiieulei 
ia Utrecht, ingrediënten i^tiren: Seerjame ^toiemenis en debat van en met 0;)d-niiivster PiastetK 
(PvtlA'! en V̂ î  der Vlies. Ook was er een waardevnlie mi--dit.itie van theologt^ob bkudersi G.V,'-S. 
Mulder, Eien warm w<?lko!n sav«n we aan Kees en iS'̂ arlies van der Slaaij en b.un kinderen. Daaraan 
vooraf ging een korl on krusditig afsrheidmomenf vTir on/e (las van der Vlies. In tie middag liebben 
we lia niu.-rjk Kt?legd op iiet stelten van grerïifen aan de vtijlietö vaî  meninj;suiling. Fian.s Weisglas 
toud-vooi7ilte: Tweede Karner). Arendy joustra [.huofdredactt'iif van Üisevier) en Kees van dor 
Staaij gingen in dobai. Nier onbeSantf,ti)k 'was bet uitudken van een aanmoedigingsprijs .tav Ayaan 
Hir-'jl Aü. Te midden van dt verkioüirisssuiid was dwar de verkie- înt;.?avond voor !orr;-;eren op 26 
mei ;joiü in AiieUiMin. Mel een volle /aai jungr-ren beluiy'ieiiko <̂-'. de spijoch van Van der Siaaij. 

S.$.a Commissie Communicatie 

Wij be/ocnten diverse beurden; de Webwijs in Utrechl en de ('amiiiedageri in Harder!he.''ï; in liïd 

voorjaat en de ramilieda!;',en in Gofii-cbem in het na;aai. Ook iiobben wij de vurmgc-ving en d't 

PR-uiiingen vcor onre iongerenrj.5g van begin ZQiQ vt-rzorgd, D» comimî iSie \v;is ondüf ondcie 

ondersteunend be,dg vooi df regiotouf in jjiniari en februari en de campagne voor de landeiijko 

verkiezingen vang juni. Vof,ir diverse ve''*?n(Sing-L'n in bei lae.d heeft de r.o.-nirii.̂ sie de PR-oanvrai^en 

verzütjïd, DiUiinaast hebben ;;i(n wij b-;i.;iB geweesl rnetdecontinuelinK v;^nrieweb5(lf?. Onk divers 

pfOiTiotiernaieriaal is oi asn.i^eschafl in da huissiijl van de SGP-jongeieri, 
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5.5*3 Cömtn(ssi& In C&niait 

Hex SGP-ionge!t'nn-,agaitni kw.-ni weer ït's ?cer7r !;tt, ntei ais hooedepiH:'> ^et tlüsnurrimor na de 

vat van het kabinet. 3o •'^lütuatt iv:i,ï bet einde vsn hei kahiruu Batke<iende-rV. e-n g-p ^/; februai-i 

kon de e^tra /.'j Corstor-; , i ! ijepr:?,'.enteerd worde.n cp de Wegwijsf;;̂ ',-*;.̂ , üe! nurrL- îer piefaars voor-

dgcirmd ptond nsg'm het leken van de senu<eviï.ef.̂ Bd5V^?rkk*2rngen. In iitit deröi'. nunnner stonden 

de iwoedt* Ksstsen-'eti^iezirigen ap d̂ ^ '"oi, Ĥ ?t portoet van de orf!<;uedën sdvs^ca^H Mi,ïrianimed Enaii 

p-ok de aandachl. De vierde /.t Corttcc/ besprak cnb.vik^;elir.gen in de •^a^nente/in,^ 'ïiei ."̂ is rheni;n 

'giiUiOi. Jroop en scheidinjjV Met vljfdt? ruin^nser var? In Co>".(oct biifcis vooi'üil. ep de ;o-?k!Jfïist van 

c îM ĵî ïii'f; fï'edtïtidnd dooi deojjen vai^ di. W. Aaider-t̂  ïïn ock op de otïtwikkednge:? lor.d ns! nleuvj 

li.' vymiej; kiiüiriüU inihi>'cfoen versJ.7jj van hfA COA-cortgres. Hc; ^amsif nuinrD'.^r vn-y hi Co:)l!;i:; 

W2S ViPi büitenléndnu.iiirie!, rnet diï jtisr t̂ et land '%-'an d-;.- nlndeibeidr'kabïnetten in t-e schijnwcr-

pe;a: f-Vnemini-fn. 

S-5-^ Commissie ^ t i K 

Viet KUKs vingert huri wsg nadi rie dul?enden le;;e?s. Dit [oar is de ec!*ite VlP'/Ci/.^'ker (Neiloke 

OijdijrO j;efn!ii,-di;r.eeid. n sflptembet 2ato idjn v̂ ê met e* îi -^toep van .';;i A'j'M'Ker? in Den .h'.aa^ 

i^tïndsie'eid door Menj^o de Biiiyiu.-. li;j liet ons otider andi?rtï cJe pjeninre raal, de klddeii-'.aal. het 

(^ftbief en (de buHonkanl van) puleis Noordelnde i ien, 

in de rubriek 'Partsjdls^' sljn vers-:hiitende partijen tegen heï licijt gr̂ höLsd-̂ n. !•? ?oio wsrtïn dit 

vGroenllni-:s, di* So;'.i,jJ!3li5che Piirti), de C.hrksiHnUnffi öH dü Pgriij v;.?Of Os Vrijheid. We hebben 

gt?p-obee''d onï de^e partiien objetiiei re beschrii ven en d îarriaasS cnie inening ?e ;;even Dver de 

beüeffende pnlitleke partij. Verder jiebben wc !.'?.d. artikeh^e geschreven over gemeer-iteiaadsvei-

kie-Tingen, li^ruël, k^nin^in Beatitit. chrtslenvör-yolsjing, 'weede Ka'-ncrverki-j^ingen. de for.m-̂ ü<; 

en de voedselli^nk. Daarnaast heeli KLIK verst.iiit^sn-de pei.^onen jieintc-^de'.vd. '.Vfiaronder SGP-

•.Vi!thoud.r:r Wesie^bTGei'., SG^^-iijsttrekKer \',v^ der Ssa.aii en een ,Vi.;.'ï1e;;ü!. 

5.5,5 Cymaïissie Verenigingen 

K;a;iF staan VOOT on:̂ «i vertenis^lngen, ?e tips ei; feedback «even, iTi/jar ook de viMbindinjj leyse^ •̂•''̂ ' 

Sï.>n dt; inlaat f'eti ji<s verenigingen t-r) de landeliike "lyanisar.ie. Hev restdlrïat ','aa ai het weik ?asi?'' 

we, want de ver^^njgingïT' Borsiei^;-. OpbeuGde-i ;"?n Utrecb-t e,o, h>*bt>en we mogen ven/i'e-lkoinetï 

tjinncn on7e r)rg^nfs£jtji;, Oe vereniging? vsn Elburg; is met 'jurcos opnieuw van start vjeiî aan. Heinas 

h^eTi de vesenig^ng vae Rivieier^Uind bovK lidrnaatichiip opge^te^d. Daamaav. ^ijn or dir lâ -ir weer 

mdï Dijn.; a'ii^ V'jfetiieingen regioversads-dnge.i i,e.-Vie-̂ -s\. Op de !aa?s!gi?houden ledsnv-i'tpji'idefirïi; 

is het voi'irstid ov^r d;; rdt'ij-A-y ie^ien.siru'-'-uu-'' nog eens hespiükyn. omdat ei loeit -bij î er. aüi-ita! 

vereni ij ini;, on behoefte wa?; aan oei; nieuwe oprer, Vanuii eeri paar veren [ginsrf?n wor-::i na?; sieeds 

naiïediichr ove-r̂ csjn t;csf̂ d yn fta-itboar vomstpl. dü^ de .strtict'jiti overïicbrelii'i-ir-i' er, iranspafonrer, 

eri daaritme ookaanï;\=Kk-;diiker eooï" w\ï-'-. jongereri. ial ir:--H';n. 

vrijdag i.-f mel vxno. Samen rrtel beltïidsudviseur Dtrk-j-}n h'ïj^ïnk c-n v:ffiegensvC(Drdi,ï;cr!i var-

«ridere paütieke nJr!s;t}riancr«Ersisa!ies h dc s eco ia. .'"is- ïn ii^'•u^aier^, De hete vïj)r.;;.̂ g begint m ï̂i 

ecn be22ök aan Vad Vj^bpin. Voiiral de herrienktrig'^hal voor de Qn^gekumen loodse kindi^fen in de 

Tweede Werefdoorloij n^Jiüki diepe indruk. Cêt̂  zwarie bak veel spie j-e ie^^n dert, flikkerend kaars 

üciit. lin. heel aar^grijpend; achter OÜ^^JÜI kIfnKeri dr.» namen van de -intterf^sif miijoii^n kinderen diO 

2y]n om^e-konjerK fi^wjlgd door hun Isehild en ]\e.\ laiid vva ï̂rir) ^e wosnde.n. 

Ais Vï'.' daatna in een lokaal wacbl^n op i\a eveneens .̂ eer ind^:.:kvjekkende i.inrr;ii"jt:;ï.ïrit'j r:ii-; Gabdel 

Bacil («iinklager irr l;<;j pioctvs tegen Afholt Eicrwinnr.). is net doodriiil. ijütereen is vt-:n,-i:id met /x\ 

eigen gedarhieri. Geen p!.-̂ aLs geg'-jnd aan ĥ >l jüodss voik In dertiïjer jaien. Gee;! plaats ge^^iind 

aan bet Joodse vull-; nu. Kr fs overct pljicit^ -̂ -ooi. maar niel voor iien. Geen plaats voor cbdstelijke 

religie i(̂  de sarnsrileving, 'ir is cveral piaats voor, mj^nr daarvoor nief. is er o\\ ons pk îais voor de 

Man van smactert? AiJt̂ en dan kD.mi ei !;••<_};>£ rui.', er.bh:' vieds! 
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Graaj; biedf^r; we de leden var; de SfiP middeii dU jaarverslag een inkijkje in hoi werk wui de SGP-

fractie In de r:ers?e en de Tweede Ksr^uir. 

A!s we terugbiikke-'i op het afgelofteri jaai denken we in de eersie plaats aan de v;j| van hel kab:-

net Balkenende IV. Hei '.'erschü vm raening n'-<'er h^t al of njet veriengen van de missie in UMvgan 

leidde er tae dai ïn de vroev;e utblend van, zu ftluiiari r-e mi-iiiiers en s;a-:^issc<;ii'Iaris van PvdA-

hui^e hun omslag aanboden. Qe minisiers van CDA en Chrï'ssnniJnie zaïjen daade. aanleiolnj om 

hun pottefeuiile. funclies en ainïi! tei besthikking te sielleei. 

i-ï-n iwstid'? beiartgrijke g?;beur!eriis die samenhang; nit'i ce^e \-^\, nip. c t vetkfi;;c;nf^cii V?,Ï\ O '\\.\W 

:.'0.irj. Onidat Van der Vues eind decestdjer ?DOi> aangöi;evc-i h;}d ïerug !e ;!ul!on t=eden btj de voj

gende verkie-rlngen, werd Van de-' Siaaij tijdens de iaarvofgadering van ï>' maori aant:ewe?(;n ais 

lijsttrekker. 

De periode van juni-okiober stond vooral in hel licht van de foimatiebesprekinsier:. Do SGP was 

d:!arblj meer (iijii jji;n;idf.ï^»td in beeid. vanwege de nipie ntecrd^-iheid van het ktiDinci VVl)-CDA 

riiiet gedoogsteun van ds PW) dat er uitoïndelijk gekomen is, 

tiei padenvcinvaiie weik heïïlt aK ge'̂ rolg van jrenoemdo gebeurienisseri in de pericule maa.it-

sepiember oo cen laa^ pitje gestaan, maar et wa^ evenw-^l voiüoendï werk aan de winkel voor 

K,iineileden en medewerkers, ^ie l-iiervoor de pamgrafpn 'actti'iieiien in hel parlemenr en "oveiïge 

activileilen'. 

6.i.3 P-ersonalla 

indt? tamensleilingvarnla fri^rife(Kair;er;i'd'-n en eiedewerkofs) ir,vour wat betreft de Kamerieden 

ecn groie wij^i^irig opgetreden; Van der Vlies nam 3f>cbek1 op i6 juni en D?jks'aaf wytd de da?, 

erna bctidigd. Oc traciie werd vanüf dat moment geleid door Van der fji.^aij. 

Te'i getesi-'nbeid var. ?-fn ai'schefd var? de Kana;r vv-esd Van dcr Vilei- benoemd lol Riddoi in dü 

Orde v.̂ Ti Offinie-Nassau. Veei i.!ani< is de oarilj verschuldigd o.m Va-'i der Vues. die ?!> jaai det-l 

ïiitmaak!*? vaii de Tweede Kamer, waarvan ?.(> j^ar als lrnf,tii3-JX}0F:'itter. Dtï^e dank werd loi uiidruk' 

kinjï i^ebracii! tijdens eerr drukbezochte afscheldsbijeent'.üniüt in Vianeii op ^atetdftg Ï 9 juni 2Ü\Ö. 

n;dons de^e bijecnkümst krees i'i,= onder andert:̂  do bunidelmf, van zijn pa:l(iie.d<ii EuuiVA^bod r̂., 

getiiold: Gods ltoi;w en goedheid pdj/ün. 

Reeds ec:n week ns rijn instaiialis bicid Dijkgraaf ii jn 2gr>, 'maider-.speüch'. Dil gebeurde dldens 

het debat ove; de Europese fop, een Top die 6;eheel gewijd was a^n de 'inanc'éle en econornisciii? 

per ikc ien, 

19 november wai het vi.'-, jaar geleilen dat Van der Staaij voor hel eei'ul beëdigd werd at^ Kamerlid, 

De iCamerlecten werden in Sum wer^ biigof-.taan door t^w zevental ni-:;dewerkerv.: 

M. de Bfüynr,-. voor'icb'ier 

D.I.H. van Dijk. beleidsn^edevverker 

G,J. -:!e ionfj, beteid')mf!Lleweiker 

iiïw. I. de litng, se-ireiarert^-e 
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< G. Leertouwer. beleidsmedewerker 

> I. Maljaars. beleidsmedewerker 

* W.f^.j. de Wildl, beleidsmedewerker 

Daarnaast is een drietal stagiairs actief geweest voor de fractie: 

> Gerdien Waterman (januari-juni) heeft een notitie geschreven ter voorbereiding van de behande

ling van het wetsvoorstel prostilutiebeieid 

' Leenden de Rijke Qanuari-febtuari) heeft in hei kader van zijn sludie recente beleidsaanbevelin

gen VOOf de kerntakendiscussie van provincies geïnventariseerd 

> Wilco Kodde (seplember-december) heeft een notitie geschreven rondom één van de speerpun

ten van de fractie, namelijk christenvervolging. Januari zon is een congres hierover belegd in 

sarrienwerking met bel Wetenschappelijk Instituut van de SGP. 

6 j , 3 Deetnama com missies/bestu ren binnen en bulten de SGP 

Kamerleden en medewerkers z\\n vertegenwoordigd in öe diverse commissies/besturen die actief 

zijn binnen de SGP. alsook enkele externe commissies: 

' (adviseur) Hoofdbestuur: B.l. van der Vlies en G.G. van der Staaij (vanaf juni) 

' Guido de Brés Stichting: C.G. van der Staaij 

> De Banier. M. de Bruyne 

> Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Eurcpa: W.M.J. de Wildl 

> Strategiecommissie: M. de Bruyne en C.G. van der Staaij 

> Kla rik bordg roep 'boodschap': M. de Bruyne en C.G. van der Staaij 

J Redactie ^teht: ƒ. Maljaars 

> Kamerleden en medewerkers hebben verder deel uitgemaakt van de verkiezingsprogramma-

cornmissie en campagnecommissie 

Tevens verlenen de medewerkers medewerking aan de totstandkoming van nota's en commenta

ren van het Wetenschappelijk Instituut-

6,1.3 Activiteiten In het parlement 

Tweewekelijks wordt in de Bonier, In de rubriek 'parlementair togboek.'. verslag gedaan van de 

belangrijkste activiteiten: bijdragen debatten, schriftelijke en mondelinge vragen, moties etc. Ook 

op de websile van de SGP is onze inbreng te vinden. 

Om enig inzicht te geven in waar de fractie zich zoal mee bezig heeft gehouden, onderstaand een 

overzicht van aanvaarde moties. Tevens een lijstje met onderwerpen waar we de regering schrifte

lijk over hebben bevraagd. 

Aanvaarde moties en amendementen: 

> nicl meer ruimen van schijndrachllge melkgeilen- en schapen 

» 2/i uurs-ombulancepost op de Kop van Walcheren 

I Aanpassing Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

> Actieprogramma bestrijding antisemitisme 

) Niet betrekken van de verbreding A^ blj de corinancieringsystemallek van dc Rijnlandrouie 

> Doorvoeren van de versoepelingen van het maatregelenpakket van de Q-koortsepidemie 

> Opheffen van hel fokverbod voor jaarlingen die in 2010 besmet zijn verklaard 

> Besparingen op de GGZ door minder snel ie verwijzen naar tweedelijnszorg 

> Evalueren van de selectie en aanwijzing van Habitatrichtlijnengebieden 

» Aanpakken van de knelpunten van de palliatieve zorg 

> Bevorderen van betere naleving van de normen voor verkoop van alcohol aan jongeren 

> Werk voor ouderen die gekort worden op hun AOW-partnertoeslag 

' Handhaving van de Invesïeringsregeling jonge boeren 

) Een gerichte verhoging van de tarieven voor verkeersboeles 

> Ongedaan maken van de verkeerde prikkel die het uitstellen van studies stimuleert 
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I Een twee derde meerderheid voor meer belangrijke verdragen hJ <HI 

> Evalualie van convenanten (infrasiructuurfimilieu) op hun effeclivileit ^ •" 

' Inventarisatie van overslagplekken (binnenvaart) |~ ^ 

> Substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs (Ontwikkelingssanicnwerking) «» ^ 

> Positieve prikkel voor organisaties die eigen inkomsien welen te genereren (ikv vrijwilligerswerk) F^ 

in gevangenissen) JS ^ 

) financieel perspectief voor de lange termijn binnen Defensie ^ l*^ 

1 Aantrekkelijk maken voor kleine werkgevers om uitkeringsgerechtigden in diens te nemen 

' Waterschapshefling voor grondeigenaren (onevenredige waterschapshcfflngen voor agrarische 

grondeigenaren 20 veel mogelijk voorkomen) 

» Onafhankelijke klachlenfunciie commerciële omroepen 

» öe lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (lyalonderwijs primair onderwijs) 

> Dc situatie in Papua (constructief overleg met Indonesië, met als inzet het sloppen van de 

Schendingen van mensenrechten) 

' Gedeeltelijk ongedaan maken (10 miljoen euro minder dan aangekondigd) van bezuinigingen op 

hei gebied van Oniwikkclingssamenwerking. 

Schriftelijke vragen zijn gesteld over: 

early bird scholen 

het bericht '•Schoolstage: pornonilms bekijken" 

anikel "Veite onvoldoende voor onderwijsinspectie" 

Opvang in (pleeg]gezinnen van jonge alleenstaande moeders en hun kind 

het aantal alcoholi'nioxicaiies bij jongeren in de periode 2007-2009 

hci berichl "'i op de lo meldingen kindermishandeling onterechi" 

het bericht 'Vakanlies op de po l " 

gat in de uitkering van het mantolzorgcompliment 

gedoogbeleid Sint-Oedenrode tav avondopenslelling in de Winkeltijdenwet 

steun ICCO aan anli-lsraöl-aclivistcn 

dreigende doodstraf Afghaanse christen zonder advocaat 

Barrières in regelgeving voor stichting Solink 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor invalleerkrachten 

Turkse lechtor die in Nederland asiel heeft aangevraagd (tweemaal vragen gesteld) 

Naar aanleiding van bericht 'Meer kids in alcoholcoma' 

Verbod op overslagactiviieiten en verdwijnen van overslagplekken in de Randstad 

Arrestatie van vier ex-moslims in Azerbeidzjan 

Taalverwerving van kinderen tol zes jaar 

Marteling van papua's door Indonesische militairen 

HCI projccl 'De Uitdaging' 

Verdwijnen van buslijn 112 en de consequenties daarvan voor scholieren 

Dreigende raketaanvallen door Hezbollah op Israel 

Onderioek naar de relalie tussen abortussen en prenatale screening bij Downsyndroom 

Spellingvaardigheden 

AFM-rapport kwalileit accountantscontrole 

Belemmeringen voor reddingboien bij Ameland 

Rechterlijke uitspraak Inzake loepassing van de Winkeltijdenwet in Rotterdam 

Nederlandse interpreiaiie en implemenlalie van de Habitatrichilljn 

Explosief gestegen aanvallen op korken In Indonesië en het ontbreken van overheidsoptreden 

daanegcn 

Weigeren subsidie aan Youth for Christ 

Stand van zakenbrief inzake MKZ Kootwijkerbroek en hei rappori van de Slichling Onderioek 

MKZ Kootwijkerbroek 

effeclen van etnische diversiteit op onderwijsprestaties 

Het "Modelproiocol mogelijke morele conlra-indicaties bij vruchtbaarheidsbehandelingen" 
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;;-;Hepen vanuit Irfin t n Libanor; ricSuir;g Ga^astrook 

. Turkse iisiii-rireanvs^lie IHM en de betrokkenheid vnn 'lurkije hierdij 

• Gt'reser^/cerde iraddulen vo-or palliatieve ,̂ org proiecie.n 

3L:richt "UiUeiiin;; Af^h:ian<ie thri^ter; jjobJokke-vrd" 

Bcficiit "Acüviteiron V/̂ Ü; Gave in ^it:$ onde-- de loep" 

: CO^-npslag in tJoord NL'dcrUind 

f'/.r]iJe eiland.'.^t,iüd Sini frustatius tegen de invoeiii'..^ van hel hnj!>od(r.'ïeliii^, abarpis en eiithanasit; 

i «Vir̂ getiJKî  levering van S^:ud-r;jke:;er: door Syriü aan de ïisïboilab 

Vecföi«.'rrsien cn dü da3rt.oe vorl»ende stibiirifi:;geidon 

• Verl;eyr!ijken van een HatTias-ïopterrorist door de Palesfijnsr? aut?.niteiten 

• R<.ikel,best hiel'Ilg op ht^ïH v.anmt Gaza 

• De nioötd op myer dan 500 c-iris'* nen in Nigeria 

•Riji5is(:t;esod-3diefï.<Jiwe!};evi,ns; 

• Het ver-itoron van kerkdiensten 

• Her döCii d'.= Pal'^sjii-ise iiutoriielJ-^r? varbeciiijkon van *errorrïti«.cbe .ïciies d;ïO! Isra'^i 

6.ï,4 Overlgfs acIiwJïeiten 

Kaïnoneden en mc^dcv.-erkers beblK^n medewerking yerlssr^d a.ifi debatten op scholen, vorjr kie^-

verenigïnjieri. Jeugdyefenigipger. cn corigres-i-en. cen gioot doel daarvan vond piitaïs in de ^-anioc-p 

naar de scmeenteraaclsveikiezingen In r«svirt en de Tweede Ki;rn«ivef kie< îiit',!en in junl. Éi; werd een 

rejji'otofjr h c l werfiüc;-uekei5 ge-trr^a nis eerd. Veei <i.7ndacb! m üid KWd ln dic p-^riode tisfiteeü -aan 

hei üpste'ien van het verkie/intjspfogramnia 'Daad bij hei Wr^ord', (}rK.\. door;ekenlnc rioor het 

CenirjiJï Puin Buseaü; er? campagneacttviu-'iter;. 

In de Kamcr werden drjo^ on¥:e voorürjiter es. /̂ o groepsbezarjken verrorgd. 

De Jm -̂.Jie heelt op ir, maarf mej'gf^daari ÏJ.^Ü hes z^;n.*Nl,-Dyet' en is aan de siafï i;e^a:!n bH dc 

iv'i^kkijrsü'C in C-uddorp. 

Tweeinthii piT jitar ^-yrlenen dis Kiitviefieden medeAierkins;; aari de 7.gn, vesideniiepau?ediensien 

ÜS de V^aaLsi- Kerk In Osn Höög: ,ïO :tpfll Van der VÜKÜ en ló ncven*ber Van dei 5ta,-di. 

Op 10 me; werd i.i Nieuwspoort een boekjr^ van da band van Van det S£;?aij ge-irivsenieefd: 

Wi?ü.'d hoiiden-

9o Grtïüfikfir^ij k-.van'! twerr .keer biieeu. nl. op 24 juni. sprekei dr. H. van den Bell, bijbeis-ihefj-

logische cnderboijwirïg <fi\. jf> NG8, niet ryadie da^ri'p van prof. dr. W.j. op 'i Hea' ei'̂  dr. W, van 

Vlastuin; c-p S 'icvember, sprek"? ds. P.|. Slans, jiiens.ï 'i-iei P-jinpei'syndroein'. 

- 2B iuni is overk-f^d met :>GP'ers die weiki'a*;^ ?ijn bij de Rijksüver-beid; ir, M, Paui heeft een 

tnieidins vei^orjifj. 

= Op 3 sepleinber v/as de ifiöriijkse biaie.sriïrmï^e^sie van de fractie, dit keer onder l'̂ idrs^g van 

piQf.df.ir. G. van [Jijk, 

-Hü; tïarieni-;<itói:'i:--;aai -^verdop:;;! wptemher r;f;opendvaor ifaifieenriïede'vverkeis.SCd^-biiseau 

dnof US. A.Viietsjra. 

• :ts oktoi3t;r vend t-̂ er overlci^ nnd i5e foci,iSi;roep piarus. een giwep per-ïonî in die ijevrri/igd i.v 

v.-?nii!! r^vï-r^e !;n-sishoeken eiï er'/afïnsen de Oaciie u- advisfferi. 

- 26 ftove^ribe-' w^^. hes u-^!:eg met Staïanleden, dit ket:' we.'den we oritvanjjen door fjn '̂e fraciie 

i^ rtf;VD;aild. 

70sn Wiï̂  ior>k^ vorirüe jïersïe Kyrner ii'iKl gesn nurnuat jaar. 

Btf kab.iïinti^crisïs i.?>̂  hel besiuit van d-.̂  ('weside Kaniei on^ vesvoleens vrijwei ï-.een erd;e! -.vet',̂ -

vDOi'jiei Le bebandeion. /.au enoe leiden dat de £K geen ea^uvve we-woo(siï:Üen n̂ ^̂ .ev Kre>.'y. Het 

gi:'wonp werk in de EK j^ing op een lajjer tempo v-^rder, aange;'jen er nog öen V-^erk'-zc-orn îjd' van 

voór dr; cti5ts lag en de bK geen t;nkel wetsvoorsioi controvï^.'ïleei veikbaide. 

Ma,=r Oük n^ de foüïiaiie van iiei it;ralnel-fïuue. daS sn de GK, in j:lk sew.t to lde flK-verkiezingen 

van D.V", .^isi ^oi•i, nie! rjver eer̂  njeereierheid he=cii?kt, kwam hei we*gevinsrjpfoee5; moei^a^mi op 
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gang (o.a. Bclaslingplan 2011). De fractie slell zich legenover het kabinel op als legenovei i ed^ j ^^ 

voorafgaand kabmet: onafhankelijk en kritisch-loyaal, H uti 

6.3.1 Algemene Politieke Beschouwingen (APB) ^ C) 

Blj de APB op 7 december zoio hebben wij o.a. een dringend appèl gedaan op de chrisient - ^ 

demociaien maar voora) op de liberalen in het kabinet cn op alle Kamerleden om zich niet ie l a i ^ ! 

leiden door gclijkheidsdwang. Ecn kenmerk van een democratische rechtsslaal is dat christelijke) 

en andere minderheden de ruimie wordt gelalen om hun (samen)leven naar eigen overiuiging 

vorm te geven. 

6.a.j Wetgeving 

Hel gewone werk -wetgeving- mocht ook doorgaan. Een enkel voorbeeld. Zo werd mel de sleun van 

dc SGP een wijziging van dc Winkellijdenwei aangenomen, waardoor een einde gemaakt wetd aar\ 

de misbruikpraktijk om winkels zondags open ie slellen vanwege ccn gepretendeerd toeristisch 

belang. Door dc fractie werden overwegingen van principiöle, sociale, economische en maatschap

pelijke aaid in hot debat ingebrachi, waarbij de eerstgenoemde dc mecsie nadruk kregen. 

Over de Crisis- cn herstelwet was onze lr.ictie uiterst kritisch, vooral vanwege de daarin opgeno

men ruime onielgeningsmogelijkhcden. Er kwamen enkele toezeggingen van eerst de minister

president en vervolgens van de minisier van justitie dat er een integrale herziening van de 

Onteigeningswet komt cn dat niet onteigend mag worden wanneer hct planologisch besluit dal 

eraan ten grondslag moet liggen nicl eerst onherroepelijk is geworden. Vervolgens werd ook nog 

ecn door de fractie ingediende motie aangenomen waardoor het midden- en kleinbedrijf concur

rerende.kansen kreeg bij aanbesteding van projecten die door de Crisis-en herstelwet lot siand 

komen. Gezien dii resultaai en alles afwegend heeft de fractie hcl wetsvoorstel gesteund. 

De EK staat niet alleen kritisch ien opzichte van hct kabinet, maar ook nogal eens ien opzichte van 

de Tweede Kamer, in hci bijzonder wanneer het om initiaiiefvoorsicllen gaat. Zo werd ook in 2010 

de patstelling over hct PvdA/SP-initJaiief loi beëindiging van de pelsdierhouderij in Noderland ntei 

doorbroken. 

M 
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Met jüiji 2010 $tünd in bss E.eken van twee verkievrin^en, î se we(k?.aranheden daürvoür hebban 

een rv>r-.itü wiss& l̂ gefro'Kker! ot> de î ^ed'Swerkef,̂  vcsn het SGP-bureau. de vertegeriwoor(iiger?f en 

be.'itiiurdersen devele vrijwiingers. Vgel wetkiï, ïen bebai-v;'.-/:-(r. de parüj vi;r^et, O^iaivyor wii bet 

HjjöfdbsSïiJür s.]ir. óan>. uissprekï-n. 

H-ei saai niet, on; de partij, niüt orn iiliqn die weik:rasni ïsjts voor df? pariij. VfijwilHg o t i f *Hst(stver-

ti-Vid, het. gaat ien d:epst.s om Gods esj er̂  hei heÜ var; oni:y naasu;, fKei he; gewj lett. De Heere 

Sev<> een 'M':fktó-ride en biddende achtetbsn. "^vïiascnien za; de HïvSRt" vooroivs wensen; -.vant bi] 

den h'EEIïE i ï iïi-!G?i vesttindeiiüg inri te -i'etlosstn door veten nfc-rior w^inigefs" (5. Byisi. i.;:6l. 

Gouda Jebruiirt Ï 

dr i-, P.A. Zevenbsrrgon. 

i".ixri-d3ri.'> algemeen vü-^r*:;?.ic; 
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Agenda gec jssivergadering van de Staalkundig Gereformeerde Pariij (SGP) 

0,V. ie houden öp iaterdag 19 maart 20?ii in een vergaderzaal van inUes B.V.. Koninginneweg 1 ïo 

Hoevelaken, tel, 0J3 • 3.53 39 u, Atinvcaig: 9,30 uur 

Agenda 

1, Aanvang; y.;iouuf, 

l.t Opening door de onr-tijvcorzlttei. ds. A. van Metereii. 

f,-.: Te-efa;! aan l l M . de Koniirgin. 

1.3 Zingen vtm de couuietten 1 erï 6 van hel Wi'ibff[inus. 

2, VasJstelien van het verstag vim de op 2'̂  maart 2010 gehouden Algemene Vetgadering^ {ïie 

üijtage :i van het laarverslag 2010). 

3, Iaarverslag 2010. 

'j.l Vragon naar a.'iniciding van r̂ et )3arver f̂̂ ••g 2010 (vragen kunnen ijiterlitk tot, i;;.ao uyt op 

de dag voi^rafgaaride aan de viügaderiiii; per brief a( e-niail vtO'óvti toeirei^unden -.mt t;el 

i-loordbcstüUi). 

•).'?. Vas'^tetlcn var; de bal^nti. tie staai WM b;den en î islRn en de toeliriiiir.y daai-sp (strekt tevens 

lol dèciiurge vV;n hei Hookibestuur). 

it. Voorslet 

4.1 V-3orstel vsnl'ïei ilocddbesluuromgüedkeuriiigto vollenen aan rset besiuit eciTbouwkuveimel 

i;ön katUüorvüiö ie kopen ten behoeve van nieuwbouw vsn een ktitHoorpund. Do goedkewiing 

!s' vei eist, nu do fechïshandeling en./of investering een hedra,^ v̂ n̂ € •;/;/6.89D, i 1 (e boven gaat 

b\e bijiage Q. 

5. Rondvra;?s (vragen kuniien ustcHijk tot u.oo uur op de dag vootafgaandc oan de vergadering 

per brief oJ e-mail worden toegezonden a;>n het Hoofdbesiuur). 

6. Mededelingen, 

PAUZE 

/ . Politiekstatement vanG.R.l-van HeuKeloiri' lid van Gedeputeerde Stalen van Zeeland - nvei 

'Leert>aaiheid van het landelijk gebied' (mel de focus op 'krimp van de bevoiking en de ge-

vt>(t:en voor hel voor;^Ienirigeiïniveau'J. 

8. Discussie over politiek siatemenl o.t.v, w, Kolijn • a(geme«n voorzitter - en met medewerking 

van G.R.I- wan Heukelom. prof.dr. E. Dijkgraaf - Tweede Kamedid • en i»g. 0. l'^o^man - project -

leider stedelijke ontwikkeling, voorheon wethouder HO. 

9. Toesjiraak van mx, CG. vim der ,?ïtaaii.vnorj!iter Tweede Kamerfractie. 

10. Uitslag vnn de (lier)vertdezjng van dc leden vim hel Hoofdbestuur. 
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11. Partijvoorzitter spreekt woorden van dank. 

12, Slotwoord en sluiting door ds. A. Vlietstra. 

Er wordt aan het eind van de ochiend. aan de uilgang, één collecte gehouden ter bestnjding van 

de kosten van de partijdag. 

Het Stembureau bestaat uit de volgende personen: 

Voor2ltter: 

dhr, A.i. Davelaar, Meervelderwcg 57. 3888 NH Uddel 

Leden: 

dhr. Th.J. de Vree. Welysestraat 3a, 6669 OG Dodewaard 

dhr. P. van der Weijden. Houweningestraal 70. 3312 PM Dordrecht 

dhr. L. Brouwer. Korteweg 9. 4339 AS Nieuw- en Sint Joosland 

dhr, A.A. van Trigt. Duggansiraat 5, 4184 DA Opijnen 

dhr. A. Huibers. Platanenlaan 50,3927 AX Renswoude 

dhr. J. van Luijk. Kerkverreweidc 13. 426) LK Wijk en Aalburg 

dhr. B.J. de Winter, Prins Wlllemstraat 11, 4414 BB Waarde 

dhr, J. de Heer, Nassaulaan 18, 27Z|i CA Waddinxveen 

dhr, T.N. van Zutphen, Schokker 8. 34^8 KS Woerden 

Wef Hoofdbestuur van de Staalkundig Gereformeerde Partij, 

ds. A. van Heteren, partijvoorzitter 

W. Kolijn, algemeen voorzitter 

drs. P-A. Zevenbergen, secretaris 

44 



1. PwsoneclvVosto-'ï 

enjlo.v.il^in>. 

C'tï{;iï/*'l.iitrt pi'rs.er(^ei>feönU;'t 

fJvvtJge.öejsoTft-Ks^ijsien 

i)i;e,;h^ï;iS)e i;ven);e ^fcrwneelsi'üsi!;.''-

JS'ï.yiO 

*̂> rn-
?7.560 

W O : i ï ^ 

tl^.<i'l&-

if».>;^5 

, 

VS,SSO 

SJ-jy-;'' 

19-ü o'i 

l o u a i personeels Koeten 307-197 Ï ^6 .J36 :i^3.6J5 

j . Af'ir.riri(vin,^en 

Atsi l i r i jv insir^sr- ïsdf t 

l>3etütd.is!c df5itiriivii^s':^hi5le!i 

- t .H9' ' i 

J.J.ll'-Ó-

•;s.«-« 

j ; . ? ; ; -

ie,9/tS 

U.«6^ 

iDtaalatschi l jv ingen U1,?2H I^.ISJ i6. f iS& 

;). Helsvtf ïüt jgikcst ' ï f i 

!iuiv,e'sci!!gt--öi-cri 

tïftwïtwiriSfe iniisvt=.'j;-;V.HsVOiien 

67. :oo 

: \>s ' i y -

*Ji,2;0 

j^-3Sa-

t '^ .ü^o 

>l.J'10' 

I t t taal huiivïs'.Sngskustso ^>;>';.ü 7^-':>ï'5 •Jl.ftO's 

jg. V(!rg3i-lerfe.05tcii 

Vf;(?3;3(Tri',03ter, Ké.tXJO '}0,126 9:5-/so 

Tüliiul VL'fjtiidvrlioSJiïfi 80.000 ' ) 6 , 3 J 6 9.1.750 

5.P(ihl i£n;latiort5 

l'ünlir.Ri.eai'ort'. 

V1,u ;̂̂ .̂-:'tl̂ ;s•f.G.̂ \rvt 

i! 7 .000 

• ^ ' ^ W t i 

c>.nr 

' /J.lf-S 

Sfl 5.5*9 

S.fjOO-

Wi.otïc:' 

ïoS,Sou 

A.;,ea-

toiaal pubi ir iplsu'onri t t i iy i f t - f 591-"Sü ^ut i .ocn 

6, Koston •OeB.inlet' 250.7 SO ? ï C < ^ n Ï-J1.70M 

7. Kiinioer?costen 

Kri!ii(ffi)1it.f;it.*;i^ 

üfiftfb!.>;ri'.te>-,.'3fiirj!ïrka.^leii sr , .?9y 

(••a.sö.-i 

Toiani lQi i to inkoslen 39.ai,(i (10,270 ftb,?Bo 

O 

B e g r o t i n g v a n i l e SGP v u o r h e t j aa r 2 0 J 1 

I J 

i ^ 

U S U f i 
J^ 

(i'i 



tlMM>iW<«t«M 

DoDi i ic i , ! ! ! * ,» i3tncne ki>:->fi 

Vcü l fUv i l ' n 

DvuiU*)a.Me ifr>!!;b?)i: 't 

ftn^tftaf^mi Pmt^MÊwmo BnpatiitiMw 

ft7.iy3 

•i-/'>'>• 

is-$so 

a .̂ĵ vTv 
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Korto loclichling begiotlng sou 

Algemeen; 

> Ooorbef.^ïk'kosien bi-'iiuffendoo-'de partij gemaakte Ko&ten tjiern rekening w-nrdongübr^cfi: bij 

•wetenschappelijk in.stiluul, SGP-jongeien. Tvüeerio Ka^Tierfr̂ sctie (in 2011 niiit rnewr) i'.n Stichling 

Voroi!ng!Ui(-.tiVi?!;i(er;Oi.i^(-!luropó. 

) In 2007 i^ *ir otn b'.•iifî 1^^1(:g^resï.'rvv,• ^^^vorrnd l.b.v. vorkip^ingert, Of-̂ e h tot. ̂ t̂and sekoin^r-

door gilion in de subsidir?lo:ïe jijft'n. in ^oio en 3-^-; volt bie^ cc*n deei v«n vri), 

> In dc op 1^ nm.'ir! 2009 gelioudtn ril^ürnpne vergnflcring i.̂  besloten dr iedetib-iidrag? te 

veihoRcn cn mes if.i^üng von 2011 jiiartijks ly vethoge-n mei % o.$ü. K[.»rtheit!sh;ilv(i '.vardi naai 

'nci dïSbt'lreffendi.* vooi5l(,'-; cn de ïoelicbirns; daarop vc-rwczcn (opgonomen \->Jamver^ïag 2008. 

le cJO'.vfiloadon v.m dy wehsi'c). 

Oc belangrijkste afwijkingen tassen de begtoting von j o i o en 2011 /.ijn de volgende: 

; De i^orsoriïïGlüküSten siijgrin onidat medio 20n oon vac.ïlurr3 ontstöoü bij ht'I,^ecfoli"!riöal en do 

vervulling aaaivön v-sm f;r?n voüöüig jaar h begr&oi. Dit b^'lo^cn! <i;ii e.e.n aanis? n ;̂.:binden -r̂ otake 

iGv;",n {'•fii'*'. fflfidewprke;so)>e*ï!r ?.eltrlp ?ünctis?. Bovendien wordt dt-zo funcUf:' n.'>cirvt?war,hilrig 

nic! «en hogere scha.ii gc-waaideftrd. 

ï De dooi belaste per5ürit;clskosti?n daten tjmcvii v.̂ jri ds ïwEJiiJo Karnerfr.ictie ï^eeii bijdr.^èe wordt 

gevraagd en het woïenschüppcUJk instituut ers <jft SGP'jo^giJ't'n de bijbondini] van bun v-̂ f̂ bslle 

in tigen behcffr gaan do-2fi. 

> De afichrljvitigskostiïn dslen licht. De begrote invciiit:ring«n in 20\o v.ijn nit* gad.'ion omd.'iï 01 

tuss'.'.iUijd's (nii.M verwcichti^) Tweede Katntrveikie^ingeii vvaien. 

* ï)c? buisve5i!nt;iküstcn laten eert kk'itie sitjging zien. In tOit worden er î  ex!r;i parV.eerpla.it.sen 

gebijuid. 

j DcvorgcicïöfK;osten vsHen [:*gei uit rbiii i;i ;;oio. Fr \z ui\g<-!%'dim v';>n de progrw^s^ {Tilau'i •'ie knsien 

voot hct iibchoir; Visn oud-Tweede, Kamerlid ir. B.j. var; dor Vlios In ^oio. 

> Qe ko'jten voor cub^'c relations dLilen door oon daling vijn de kosten voo' -byurïen. foldtïrs e,i 

proiïiotï'.'ariiKelen, 

> De verkle^'ing^ko^iten ^ijn .bogoi 'MM-, de begfoting voot ïoir j . Oil 'A'üfdl verooiï,i,'tW door Nogeie 

kosivp. 't-ciki^z'mgei.i fp rovincie !r̂  verkiezingofO cir door een hcgeri' dül.^fsc. aan di! wctr^r^joing 

v-^rkie/ii';v;en. 
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> Oe kosten voor De Banier stijgen, omdat de drukkosten en portoltosten hoger worden. 

I De kantoorkosten blijven ongeveer gelijk. 

t De algemene kosten zijn lager omdat de advieskosten dalen. 

> De bijdrage aan de Guido de Btes-Stichting daatt ten opzichte van 2010, Deze bijdrage daalt/ 

stijgt met hetzelfde percentage als waarmee de subsidie daall/slijgt. 

1 De bijdrage aan de SGP-jongeren daalt ten opzichte van 2010. Toen was er een extra bijdrage om 

een In het vcdeden gemaakte fout lc corrigeren. In 2011 woidt nog eenmaal cen extra bijdrage 

gegeven. Vanaf 2012 is dc bijdrage alleen nog maar opgebouwd uit de jaarlijkse bijdrage en de 

bijdrage voor de jongerendag. 

» ln 2010 hebben de SGP-jongeren een exlra bijdrage gehad voor hun bijdrage aan de campagne 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat flatteert het verschil lussen totale baten volgens 

begroting 2010 en prognose 2010. 

> Dc Icdeninkomstcn stijgen omdat dc ledenbijdrage verhoogd wordt (van € 15,00 naar € 13.50). 

Ook is er uitgegaan van een hoger ledenaantal. 

> De giften nemen loe doordal er meer gerichte acties plaatsvinden, (o.a. verkiezingen, 

eindejaarsactie}. 

» De overige opbrengsten zijn in 2011 ongeveer hetzelfde begroot als in 2010. 

t De rentebaten dalen omdat het rentepercentage in 2010 is gedaald. 

> Bij de subsidie is uitgegaan van de berekende subsidie in 2010 minus het bezuinigingspercentage 

voor 2011. 

> Mededeling over ledenbijdrage 2011 en volgende jaren 

ln de op 14 maart 2009 gehouden algemene vergadering (partijdag) is de ledenbijdrage voor 2010 

vastgesteld inclusief de jaarlijkse indexatie daarvan. 

De ledenbijdrage voor 2010 is toen vastgesteld op € 15.- (was € 13.50). Mot Ingang van 2011 

wordt de ledenbijdrage jaarlijks verhoogd met € 0,50, met dien verstande dat na elke drie jaar 

door het Hoofdbestuur aan de algemene vergadering wordt meegedeeld hoe de vastgestelde 

indexatie van € 0.50 per jaar.zich verhoudt lol de feitelijke ontwikkeling van de (loon)koslen in 

die jaren en op basis daarvan - bij een verschil van € 0.50 of meet - de ledenbijdrage tussentijds 

per separaat voorstel wordt geactualiseerd [naar beneden of naar boven), waarna vervolgens de 

jaarlijkse verhoging met € 0,30 vanaf dit nieuwe 'synchronisatiepunt' weer verder loopt. De eerste 

keer gebeurt dit D,V. in 2014 en vervolgens in 2017, etc. 

Het voorgaande betekent dus dat de ledenbijdrage voor 2011, € 15.50 is, voor 2012, € 16,- en voor 

2013, € 16,50, In de D.V. medio maart 2013 te houden partijdag zal de ledenbijdrage voor 201̂ 1 

(gewijzigd) worden vastgesteld indien en voor zover daar gelet op het voorgaande aanleiding toe 

is. Als dat niel het geval is. loopt de indexatie gewoon door. 
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Hef Hoofdbestuur FÏCI; in dn hiomii veiinclde gevallr̂ -n rie voigeode ft.ondid;U(;n voor ttslkcn^ ir\' • J i 

-iNabiMiricbe.volgordt;). h * 
0> 

1. Aftredend en bcikfcsbaar. dr. .H. van den Sef* 

i>. dr. H, van den Bell 

Dr.. Van i'ien Boiï. i.:ebof(.'n cp 8 |t;ni :>.>7-, is 5)re'.iiK.ïnj in oo PF0ter,tiint5e Kpik m 

Ncderliind 1PK̂ J) me' de unrjrjtm van bij/onder universitair iSocynt Geicfcrmeerdc 

gcdsolet'-rdiieid aon dt; Unlvcriticü Ulrecht variwi'ge öt> Cu'? ĉ-fĉ msecrie Bond, Veider 

is ïtij projecH^idoi van THer.i!ogia Vi-itoriim bij hei Inlt-jni.itior'aat Refürnied Theolog:!:.ïi 

Institute Uf̂ Tj) Vdl-- dt-; Vrilfj Unt'-'er^.i-iit vcior üe ioegeleiding van studenten uii fAiciden-

en Onsl-Luropd. lid von d t Raad van Advir*s voyi iiiïi Gereformeerd Belijden vsrt d« 

Geni:rnte S'vnode v.m di ' PKN en voor.'.it;er vyrr dü SbciiU^g Predik het Wooid. 

Hïj iî  vanal ÏOO» li(} vap het Hoofrfbesj.uur en bovendien bestuuisüd v,j!i dc Guido de 

Brè'.-SlichtÉJiE fw'eten^ch<ipp'.''iij'''' i.^sïituu» voor dc 5GP). 

b. dr<i,.t^. KUss^ei! 

Ds. Klaassen, geboren op ;?>", {ebru^";! v-)ili, in prcdik^ii; 'ir. de Piolesiantw Kyrk in 

NsdetLind iPKH). Hij is ;''vüor2'ttervan de ;?tü:esian;'ieclo-j.'ii'>8onimïïl en bi'stuuislid 

v,ïri dc Giiwigü Whiiofic-id Siirrbjing, 

lt. Aftredend en herksesbaat. }.P. Tssnls 

: i . drs. A.P. de jong 

De bijer Oe jong. i^cboren op ? öugusius 1963, is lid var- ds ChrisieüjK^ Gcrelofmeerdc 

Kerken. Hij is nKiiiager i;Fedii fi.'.k. Verder \s hij penningrüee-iiei Vfjrs de SÜchiing KoftT 

Ovttf i j) Help. ^ocret.3ti3 v;in de Rsad van Advioi v^m df.» Burgi-jnd Groep cn vooi^'ii'.er' 

v;:iri de rvang?iiï.;!iit'tor!intissie ^ai) de Cnnsielijkr' Gcrefri-;iiprtdr Kerk Tc Noorde!-jO^. 

b. bP. j.inisMBA 

Dc- boer rar-l^. geboren op if-, iuli 19(^1, fS tid van de Chiisje'ijK? Gereformoorde Ke'sen. 

Mij i^ welhoiider van de gemep'iïe Sliedrc-'h; en lid vsn heï Drych}B.iedenbe5tuur. üc 

ru'sr Tc'î '-ic is v-ïnaf 1996 Üd van h*;t (-{oofdb '̂Sfuur, Vrtofti /on-^ i?. bij pennlngmeest'^r. 

Aftredend en herkiesbaar, drs, P.A. ^evenbcfgen 

.ï. dis.P.VV,!, Hoc-k 

De boer Hoek. gciboien op ty scnisnit^t'r ••97^, i^ Üd van de Oud Gtrefyrnieetde 

Gcm'.-en'ven ii*. ^4ede^lSnd. Hij is well''Qudi=i (rieeilijtiü van de gr'sncenie Tho'en-

D3:ïfn<i,--sl i^ bij (c'v-enpf̂ ns in -leeiSijd) iruTnager retom-atüri-sch Sörr^enwörk^rig.-.-ver-

b;!nd priinüif onderwijl. 

b. drsv P.A. iJn-enbcrvjeri 

De hi'er ?trvenbe:seri, geboffïn op iB r^ljrijari ji^^t-. h tïjl van Ue Oud Gereformeerde 

G(;nioenren in Nederi;ind. Hij is «djunc!-d;r«,ieur / piv, lociitiïdirecteur van het 

Wanburg Cï,ïllegi; {loc.;f.[e Griido d^ Br-S?) m docr-ni Ue-defi-ind-.; .̂-in div k-!aren-:;pl«i-

ding v.m Ct"Jl?.lotijki' Hofieschooi De Driest.;;. Veidtr l,̂  hij vooi^iiiei van de Stichting 

Aduilapi. Da^irnaasf i& hij vnorzittst ve.n de pls-ilsdijke k;o5ve!t?nig!ng in Albki^serdom 

t;n sthaduwfraciielïü voor CHf:^ienl,inie-SGP ir; de Prrjvinr.iale St3ten ran Zuid-

fiöllanti. De hfer ^ev^r?bergen is üud-raadsiid f.n oud-ACtl'-ouder van de gemeerite 

Aibkibseidcim. Hij is vanar '.-ooi lid v<ïr; hi:'i Hooldbeslu-Ji. von.jf ^i;u2 h hij j-ecretads. 
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Voorstel nieuwbouw SGP-buroau 

'>. Mgir^iurrte veife;ari!>(inK v/ordt voorse^ïi^sd om gö£dV,euring te verii^r^er! nw, iiel be^Udt vnn 

'ni;t Hcöfd bes tuur orr̂  een bc-uwf̂ rrvef mat een k-jrrIootvi!la •«> kopc-rt - gelegen ;ran df Umkel ie 

Roi,:.erd(jrn • Serj bebpfi'v'e vürï nieuwbtjuw Vfin -:;en icani-Dütprinö voor hct buie:iu v^in de SGP, 

De rechïfrbörï'JOiirig e^-ilai Inve^Eerin.^ g.a/!! een Mi't^rmj vaî  € 7;?6.S«.'i,it te boven {/ie AxUk*!\ ?S, 

derdf? --ld Viïn dr> fi^J'tiis'-atuttfO 

Tfietir.bling 

V.inüi' 1 septeinbir aoeö is he; bure.^i; van de SGP gelHiisvesl in cen ktinr.outp3nd le Goudii. 

Da* pand wL'ïdt [bedeeld mc? !.>; v.'.n :mdete huur;'=<?r.'ï. Di;?;!i;fK !5 een m:r!imum3ant?i! cn ü^einni'd 

(29H ni-') in veibartd mei de tDcr? door de lifk^oveFheid ru^^^huud'^n niküsubsJdfe. Er is s,̂w d̂ ? 

rrronieni eei^ !>-3kott rü^n wi-;rkplpkki-:n. Vee5 fn<4eri;iif'Ü wordi^n CAtcn" or.̂ ge.slögr.'rï of "O veoi müsje-

Irjk in v'üorr«<;d ^yt-oud-::?n bi; lev'Cfsnderï. Vergark-Tir-ig /̂ri WGid-.»n bijna i^l-ijd extern gel^oijden en 

h^! grjvjn v.in -ichoiin^ 1=: In hei huidige pand nlta mogel̂ !-<. Hes hiiid.-gü huurconttacr loopt op - j : 

>!uy;s:sTijS 7.c>ï% ^! irT' h liiei i?éri jri.jr vi'f1f.-n,^d- Bt'jvön'1i-::;n wordt, ds huürpiijs ja.'ïrüiks hoger, 

Geiyi op -bs-t vocjrgc.'̂ ndo heefr lu i Hoofdbüsi-jur zich upniouv,/ v^-^cHerjietrd gp ds hui&vesnnss-

^;l:,i,•^f!e. 

De voorkeur waj'di gegeven aan ecn op ?)c.h;ielf sta-^nd k.jiitoorp,'\nri wa^iriri uiie-r«=.;i-"d vo'-duee.de 

r̂ ĵirrsly riiaei ^ij-i vaor Wt-rkplokicon c-n op<:.laj;, niii^r waarin ook v-.; rss de ring en kunrï'on worden 

jjchouüeii en Kcboiir;^ vvorderi y^jgeven. Na cen ir^U'rtrilsve ^iiektornt in Gouric? i ioo i t worderi 

irecGi^ciurJeerd dal daer geen p bissen ris hLi!<;vesfing '••vas U' viTi!:;en. fJiü' v-i-r dasr vdnd^/in, nöir'ClijK" 

in Roï!ordrim-Z'jvpi^k<;-np, i:: dni wel heE stval. 

Hft ;-iocfdbi's?uu/ b.ecM onder ^'o^rbehnuri vati ^oftdl^.L'iidi^i; \ ,w ik-, Mf.-::->r\ti->5 verijff'ieiin:^ een 

küDp-,''aanr;e'';;iH7-Jv;rt'f;'iikün'!,^t ^e^kj^f-n vaot een küniooivilli^ aan de Dinke; ;t- Rot-oidan-., He' 

betrefi tH?n pi^nd l>ejt35ncJe ul; vier eiöjjes in^oi eil parjicerplaaisfn) dat ;?.̂ n bo-^envermolde ver

eisten v'O'doivL ME-5 brui;-; vlo*>;opp'-^rv:Pk ;ü 579 rri-'. 

De t<i5a!î  inv'jstf.'rpr-:g bedriiai;! naar eerwa^isüi^g ^ :.\.i ni!n., incUiS'̂ ^^ inricbUngskoiier- (t.̂ -ï blw). 

(*.;M?A'.'CI (ilt: cst; re^ l̂e mfiChMfing teueU. fqn de hipanfiingor) erop .^encbi de^e ko-T-ten verder 

terug te b!e'.-:^ar:. De jaadijks h-ierült voarvioeieiide e'.!)ioiial;ela.^tf?u bc-dr.̂ geo. îS) b..-v>is V;*.;Ï de 

fiufdigi? uii,ga!ïgï-puntf,^r. m<ixifn3.il € 10^:,000,-. Dg hyjdige yxi;'([!ï/iïiel.i&!en bedragen v. do.ooo.-. 

De !oön;:>fiiii v;in dii ko'tïon is g^iton de noodjrtkeHjKt^ uJEbreidlnii vein be; aanial rn-' alk-^iiins ie 

f'ir,1(tvii.in1iK<vn. De dyf-Hi-g van. de e/.U'a kosten wordl opg*;y.-ngen bfrüteti de huï'dige bes»rüting 

ei; vie nieerjafe;ir;in-irigi'n. Tevens wnrdi ten'.-aciit üotv. n'iïddei vim een te starteü gikenacue tender 

de ieden '>on deel V.'̂ M dt' exira iïisieiï op -e kunri;^,'! vanger;. 

Haa; verVïïKïHJnj; K în df bou'vv vn| <-irïel na de .','lgeni<!ne vei^adering starier:. Dr? opiev'erj.ng is 111 

de oer^tö nelH vrtn : ;ov vor^aien. 
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