1. Kandidaat voorzitters
Meta Meijer

Beste partijgenoten
Met veel Amsterdammers gaat het goed. Zij wonen
in ‘best een gaaf landje’.
Maar met heel veel anderen gaat het stukken
minder. Zij lopen tegen de muren van de markt op.
Al jarenlang wordt alles wat ooit van ons allemaal
was, verpatst aan het grootkapitaal. En zo worden er
dus bakken geld verdiend aan bijvoorbeeld
woningen, zorg, onderwijs, water, openbaar vervoer,
energie – de dingen die we allemaal nodig hebben.
Steeds meer worden gewone mensen naar de
randen gedrukt. Je zult jezelf moeten redden, en
anders heb je pech. Van gelijke kansen is absoluut
geen sprake.
Gelukkig heeft mijn partij, de SP hier altijd tegen
gestreden. Vanaf het moment dat ik lid werd, in
1994, heb ik veel leuke, spannende, spraakmakende
acties met de partij meegemaakt. Mijn ambitie is om samen met jullie, met het nieuwe
bestuur, dit tij te keren en van Amsterdam weer een stad voor iedereen te maken.
Het komend jaar wordt cruciaal. Niet alleen zijn er verkiezingen op komst, ook moeten we
van onze afdeling weer een gezonde afdeling maken. Onze afdeling ziet er momenteel niet
rooskleurig uit. Het laatste jaar ging er veel tijd zitten in interne strijd en lange discussies.
We waren, ook door corona, weinig op straat. Tijdens de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen heeft het campagneteam naar beste vermogen gepresteerd, maar
eerlijk gezegd haalden we het niet bij wat we voorheen wisten neer te zetten.
Ik hoop dat we dit achter ons laten en met elkaar democratisch genomen partijbesluiten
gaan uitvoeren. Natuurlijk schuurt het wel eens tussen de Amsterdamse afdeling en de
landelijke partij. Dat is niet erg, besluiten worden er vaak beter van. Maar dan moeten we
wel met zijn allen de schouders eronder zetten en aan de slag gaan. Ik ben van harte bereid
om met iedereen die in het afdelingsbestuur wordt gekozen, én de leden die zich voor de SP
willen inzetten, samen te werken om Amsterdam weer op de kaart te zetten.
Laten we onze afdeling vlot trekken. Met straks een aansprekende kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen en een uitdagend programma, met aansprekende acties,
scholingen, discussiebijeenkomsten en politiek cafés kunnen we volgens mij onze leden
weer meer betrekken en weer gaan knallen. Niets doen is geen optie. Amsterdam verdient
een sterke SP die de bondgenoot is van alle Amsterdammers Ik wil voorop lopen in deze

strijd. Ik zou het een eer vinden om van onze afdeling weer een plek te maken waar je
gewoon bij wilt horen.
Daarom stel ik me beschikbaar als voorzitter van de SP-Amsterdam.
Ik denk dat ik met mijn ervaring en enthousiasme mensen kan binden. In het verleden was
ik al voorzitter en bestuurslid van onze afdeling. Tussen 1998 en 2014 was ik lid van de
gemeenteraad en deelraad, waarvoor ik veel tussen de mensen te vinden was. Als lid van
het partijbestuur van 2000 tot 2019 heb ik veel ervaring opgedaan in het mee bedenken en
uitvoeren van acties. Tussen 2015 en 2019 was ik lid van de Eerste Kamer.
Vragen? Mail naar m.meijer@tweedekamer.nl

2. Kandidaten organisatiesecretaris
Tiers Bakker
“Beste mensen,
Hierbij vraag ik jullie aandacht voor het volgende:
Ik kandideer ik me voor het bestuur van de afdeling
Amsterdam. Tijdens de komende ALV licht ik mijn
kandidatuur graag toe. Met veel enthousiasme en
ervaring zal ik me inzetten voor de afdeling en de SP in
Amsterdam met raad en daad te versterken. Gezien mijn
ruime ervaring binnen de afdeling kunnen jullie me
overal voor inzetten.
Als organisatiesecretaris kan ik me nuttig maken gezien
de ruime ervaring met actievoeren binnen de SP.
Mochten jullie vragen hebben, bel me gerust op 06-28674224. Graag licht ik mijn kandidatuur toe
met een gesprek.
Met vriendelijke groet,
Tiers Bakker”
Vragen? Mail naar tiersbakker@hotmail.com

Audrey Beekman
“Beste commissie,
Graag meld ik mij aan voor de bestuursfunctie voor de SP in Amsterdam.
Mijn naam is Audrey Deekman. Ik geef de voorkeur aan laagdrempeligheid en bescheidenheid. In
hart en nieren ben ik een ras echte Amsterdamse in een gekleurd jasje die zich 100% inzet voor de
samenleving en wil dat ook namens de partij uitdragen.
In deze verharde maatschappij worden wij vandaag de dag met de neus op de feiten gedrukt. De
strijd en worstelingen welke wij moeten doorstaan om een gezonde samenlevingen te krijgen moet
een ieder bespaart te blijven. Echter dat is een wishful thinking, desalniettemin vind ik dat je daar,
waar kan het leed voor een ander moet kunnen verzachten ook als dat betekent dat je jezelf
daarvoor opzij moet zetten.
Ik ben een jong SP lid maar desalniettemin genoeg levenservaring om in een bestuur te
verwezenlijken. Ik ben met mijn 56 lengtes niet de jongste maar zeker niet de oudste of te beroerd
om nog verder te ontwikkelen. Ik ben enthousiast, ambitieus, sportief en sociaal, maatschappelijk
verbonden aan de omgeving en sta waar de SP naar op zoek is. Ik hou van aanpakken, verbanden
leggen en de verbinding te zoeken, ik ben leergierig en durf mij dan ook gepast en soms ongepast uit
te spreken.
Bestuurlijk heb ik 13 jaar op beleidsniveau als ambtenaar ervaring opgedaan met mijn HBO
management & Organisatie opleiding. Ik ben een manusje van alles en maak graag de verbinding
voor een goed resultaat, ik ben ruimdenkend en goed in samenwerking. Daarnaast heb ik een
administratieve achtergrond.
Ik stel mij kandidaat voor de functie als organisatie secretaris. Omdat deze functie niet alleen geduld
vraagt, maar ook inzicht, leiderschap, saamhorigheid, solidariteit, uitdaging bied om je horizon te
verbreden en vooral teamwork met het doel altijd het maatschappelijk belang voor ogen te houden.
Een functie voor algemeen bestuurslid is de tweede optie. Er is geen concrete taak welke ik nu zou
kunnen benoemen, wat ik belangrijk vindt is dat een ieder in het proces meegenomen wordt en dat
we van elkaars kwaliteiten kunnen genieten. Ook algemene bestuursleden zijn van essentieel belang
om een bestuur goed te kunnen laten functioneren.
Ik heb mij destijds niet in een partij kunnen vinden die mijn normen en waarden evenaart. Na heel
lang getwijfeld te hebben heb ik na veel wikken en wegen uiteindelijk de SP een warm hart toe
gedragen gelet op hun inzet, volharding en solidariteit wat zij uitstralen.
De SP staat daar waar ik ook voor sta, gelijkheid, eerlijkheid, saamhorigheid, teamwork, solidariteit
en vooral respect naar een ieder.
- De solidariteit het vertrouwen.
- Het maatschappelijk belang en de vertegenwoordiging van de achterban voorop te zetten.
- De burger hun stem terug te willen geven.
- De focus op de summiere woningmarkt te leggen.
- De zorg toegankelijk maken voor een ieder.
Om een paar onderdelen van het dagelijks leven welke niet concreet gehandhaafd worden maar wel
degelijk onze volle aandacht verdienen te benoemen in de huidige en komende periode. Dat zijn
punten waar ik graag dieper op in zou willen gaan.

Zoals ik al aangaf ben ik een manusje van alles wat inhoudt dat ik stressbestendig, ﬂexibel ben en
van aanpakken hou en het belang van anderen voorop zet, wil en kan vertegenwoordigen. In een
team werken houdt in dat het belang van een ieder ertoe doet, een ieder zijn kwaliteit te laten
ontwikkelen en te bundelen, elkaar op een goede manier te bejegenen en op vlieghoogte mee te
nemen. Al met al met zijn allen samenwerken heeft mijn prioriteit. Voor mij is dat vanzelf sprekend
because in a team is no i.
Ideeën nu benoemen is niet helemaal realistisch omdat je met een nieuw team begint en eerst zal
moeten inventarissen welke onderwerpen prioriteit hebben, wat moet er nog gebeuren wie gaat
wat doen etc.
Mijn wens/idee is
- om eerst te inventariseren alvorens het wiel opnieuw uit te vinden.
- Organisatorisch intern orde op zaken te stellen.
- Verder als secretaris de samenwerking binnen de organisatie te zoeken.
De SP heeft niet alleen mensen nodig die hoog van de toren schreeuwen, maar die zich in
teamverband voor het maatschappelijk belang inzetten, dat is waar ik voor sta. Dat er veel moet
veranderen in onze samenleving is duidelijk daar wil ik graag mijn bijdrage aanleveren, nee is ook
een antwoord maar opgeven is voor mij namelijk geen optie.
Bent u al nieuwsgierig geworden naar deze jonge SP lid met een frisse kijk en inzicht?
Met vriendelijke groet,
Audrey Deekman”
Vragen? Mail naar kdirectdv@gmail.com

Frans Rein Jurrema
“Bij deze stel ik mij opnieuw kandidaat voor de functie
van afdelingssecretaris, respectievelijk algemeen
bestuurslid, van de Amsterdamse afdeling van de SP.
De afgelopen vijftien jaar heb ik me vanuit mijn basis,
de ALG in Amsterdam Noord, consequent en zonder
onderbreking en vanuit het principe 'actie & fractie'
ingezet voor onze democratisch-socialistische idealen.
Altijd de straat op en de buurten in, naar
demonstraties en manifestaties. Daarnaast
vertegenwoordig ik de SP inmiddels twaalf jaar lang in
achtereenvolgens deelraad, bestuurscommissie en nu
de stadsdeelcommissie. Tenslotte maak ik de laatste
twee jaar deel uit van ons bestuur.
In Amsterdam geboren, ben ik in mijn jeugd in de jaren
70/80 lang intensief betrokken geweest bij de
buitenparlementaire actiebeweging, ook wel 'De
kraakbeweging' genoemd. Woningnood, ook toen al!
Tegenwoordig is een deel van onze jongere leden
actief in radicale maatschappelijke actiebewegingen. Dat is een andere manier van politieke actie
dan via de buurten. Dat levert spanningen op binnen de partij. Ik ken beide denkwerelden goed en
hoop in het bestuur een verbindende rol te kunnen blijven spelen tussen de twee. Ik ben ervan
overtuigd dat er politiek inhoudelijk bruggen te bouwen zijn.
Ook weet ik dat er genoeg talentvolle jongeren rondlopen binnen onze afdeling. Ik besef dat ik
inmiddels tot de oudere garde behoor en het stokje zal moeten overdragen aan de volgende
generatie. Maar laten we ervoor zorgen dat niet door jeugdig revolutionair ongeduld het kind met
het badwater wordt weggegooid. Gun ons bestuur de tijd om kennis en ervaring over te dragen van
oud naar jong. Het zittende bestuur bestond uit een gezonde mix van ervaren rotten en jeugdig
talent en zat wat dat betreft op het goede spoor. Dat proces werd helaas ruw verstoord door
problemen waarvan de oorsprong niet binnen de Amsterdamse afdeling lag. Ik hoop dat we op 22
september kiezen voor een bestuurssamenstelling waarmee we dit proces alsnog kunnen afronden.
Want de staat van onze afdeling is op dit moment verontrustend; slechte verkiezingsuitslagen, intern
gedoe, college-compromissen en corona hebben onze afdeling onder grote druk gezet. De straat op
gaan we nog nauwelijks. Daarom zal het nieuwe bestuur haar focus moeten leggen op versterking
van de afdeling. Dus de straat op, de buurten in. En scholingen voor de broodnodige ideologische
vorming en afstemming. Om de basis daarvoor te leggen hebben we een radicaal
verkiezingsprogramma nodig.
Ik stel mij kandidaat voor de functie van organisatiesecretaris omdat ik denk dat ik de expertise in
huis heb om die coördinerende taak op me te nemen. Ik werk als zorgcoördinator in een team van
30 woonbegeleiders op een voorziening waar 72 Amsterdammers wonen die ernstig verslaafd zijn
en een psychiatrische stoornis hebben. Daarvoor ben ik 15 jaar logistiek medewerker geweest van
Artsen zonder Grenzen om, in burgeroorlogen of pandemieën, noodhulpprojecten te coördineren.
Toen al werd ik door AzG aangenomen op basis van mijn organisatorische ervaringen die ik had
opgedaan als activist binnen de Amsterdamse actie/kraakbeweging.

Tenslotte ben ik ervan overtuigd dat we binnen de partij alleen recht van spreken hebben als we als
afdeling het goede voorbeeld geven. Laten we daarmee aan de slag gaan!
Ik hoop dat dit stukje je heeft overtuigd om op mij te stemmen. Twijfel je nog? Mail me en geef me
de kans om je alsnog te overtuigen.
Solidaire groet”
Vragen? Mail naar Fransjurrema@gmail.com

3. Kandidaten algemeen bestuur
Erna Berends
“Een betaalbare woning te
pakken krijgen in onze stad is
bijna onmogelijk. Hierdoor gaat
het niet goed in onze
volksbuurten, waar de nieuwe
generatie niet meer kan wonen.
Hierdoor staat ons onderwijs
onder druk, omdat goede
docenten liever in hun
woonplaats, elders dus, gaan
werken. Ik zal hier niet alle
uitdagingen die de stad heeft
benoemen. Maar ‘de markt’ heeft
overduidelijk niet het beste met Amsterdam voor.
Onze partij, onze afdeling, moet hier de komende verkiezingen, en daarna, het alternatief voor
bieden. In de afgelopen jaren hebben we verantwoordelijkheid genomen en echt laten zien met
beleid veranderingen te kunnen maken. Er wordt gebouwd, meer betaalbare woningen dan een
wethouder van welke andere partij dan ook had kunnen en willen realiseren. En zelf ben ik er heel
erg trots op hoe buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West opgeknapt worden. De mooie
speelplaatsen schieten als paddenstoelen uit de grond in deze buurten. Maar het geweld van de
markt vraagt om een stevig verhaal van de SP met echte alternatieven voor Amsterdam. Een
verkiezingsprogramma met een antwoord op dit geweld en een lijst met mensen die dit verhaal
stevig kunnen neerzetten. Een goeddraaiende afdeling kan, met wortels in zoveel mogelijk delen van
de stad, dit voeden en ondersteunen. Talenten ontdekken en scholen. Wat mij betreft komt er een
bestuur dat het vizier heeft op het belang van de stad.
De afgelopen periode heb ik echt als dramatisch en zeer verdrietig ervaren. Interne conflicten en
eindeloos herhaalde discussies hebben veel energie bij mij weggeslurpt. Ik ben sinds 2002 actief
voor onze partij op allerlei manier (van activist bij ROOD tot stadsdeelbestuurder nu, met daartussen
al veel jaren in het afdelingsbestuur). Ik heb hoogtepunten meegemaakt en ook wat mindere
momenten. Ik beschouw de huidige situatie van de afdeling echt als het ultieme dieptepunt.
Tegelijkertijd hoor ik bij de SP en ben ik niet bereid los te laten. Daarom wil ik graag als algemeen
bestuurslid doorgaan richting nieuwe hoogtepunten.
De afdeling in de hoofdstad schuwt het natuurlijk niet om haar geluid te laten horen binnen onze
partij. Ik weet niet beter dan dat er botsingen zijn tussen Amsterdam en ‘landelijk’. We mogen
voorop lopen in discussies en scherp zijn. Als we maar wel heel goed beseffen dat we het samen
moeten doen. Als losse eilandjes slaan we geen deuk in een pakje boter. We moeten niet blijven
stampen als we niet ons gelijk krijgen, maar aan de slag in de stad. Met de focus op interne discussie
gaan we geen massa’s mensen bereiken en staat rechts in hun vuistje te lachen. De blik moet van
binnen echt weer naar buiten. Laten we samen, met soms wat verschil van inzicht, voor een
socialer(e) land/stad/buurt strijden.”
Vragen? Mail naar erna@dds.nl

Harm-Jan Kamstra
“Beste Partijgenoten,
'Think Global, Act Local'
De gedachtengang is socialistisch, onze
werkwijze: voor de mensen, met de
mensen.
De ongehoorden een stem geven. Met
de onmisbaren strijden voor het respect
en de beloning die hen toekomt.
Dat is voor mij de essentie van de SP,
daarom ben ik in 1998 lid geworden, en
daar wil ik me de komende periode, als
algemeen bestuurslid, voluit voor inzetten.
Of het nou gaat over bewoners van sociale huurwoningen die in Amsterdam al decennialang
uitgekotst worden door de ‘stadsvernieling’.
De leraren in onze stad die leerlingen zonder ontbijt op school zien komen en zelf op hun tandvlees
lopen want er is geen leraar meer te krijgen in onze stad.
De toppers van de supermarkt, de schoonmaak en de zorg die in de frontlinie stonden tijdens de
coronacrisis. De bonus ging naar de top en de toppers kregen een tegoedbon van de AH. In de zorg
wachten ze nog op die loonsverhoging.

The list goes on. Allemaal voorbeelden waar wij als SP voorop lopen in de strijd. Waar wij het
verschil maken door met de mensen zelf in gesprek te gaan, op straat, in de wijk en op de werkvloer,
en wanneer nodig tot actie overgaan. Op straat maken we het verschil, in de raad maken we het af.
Wat ik concreet denk te kunnen bijdragen als algemeen bestuurslid:
-

-

Creativiteit om verontwaardiging om te zetten in actie. Met wie moeten we praten, is er
actie nodig en wat voor actie dan.
Samenwerking tussen fractie en afdeling. Hoe kunnen we actie’s die we op straat voeren
effectief in de raad op de agenda krijgen en hoe kunnen we misstanden die de fractie
ontdekt als afdeling oppakken.
Kennis van de partij en geschoold tot op het bot. Naast actief lid ook lid geweest van het AB
van de afdeling, deelraadslid en lid van het (eerste) landelijk ROOD bestuur.

Mijn ideeën over de prioriteiten voor de afdeling de komende periode:
-

Op straat als afdeling het verschil blijven maken door onder de mensen te zijn.
Keiharde woonstrijd: stop de sloop, stop de verkoop, bouw betaalbaar!
Groen moet. Als ik op de klimaatklok kijk is het kwart over 12. Daar moeten we als afdeling
mee aan de slag.
Laten we het waarmaken, die mooie woorden tijdens de crisis: minder massatoerisme,
minder festivallisering, minder auto meer fiets.

Tot slot; ik ga met open vizier deze verkiezing in. Onderschrijf voluit dat gekozen bestuursleden
alsvanzelfsprekend loyaal met elkaar samenwerken. Dat het intern gerommeld heeft is duidelijk,
maar de discussie is geweest en wij zijn allemaal SP-ers, kameraden in de strijd. We zijn het aan de
Amsterdammers die hun stem en hoop op ons gevestigd hebben verplicht om ons als afdeling te
herpakken. Doorgaan met waar we het best in zijn. Sociale strijd voeren.
In het dagelijks leven ben ik loodsmedewerker, actief geweest in de ondernemingsraad. Altijd een
rijke ervaring om mee te nemen als SP-er.
Uiteraard beantwoord ik graag vragen als die er zijn.
Harm-Jan Kamstra”
Vragen? Bel 0616990789 of mail naar h.j.kamstra76@gmail.com

Anja Kuiper
“Beste SP-partijgenoten,
Al 20 jaar ben ik lid van de SP Amsterdam. Een groot aantal jaren actief in
het voormalige stadsdeel Westerpark als voorzitter, secretaris en
deelraadslid.
Daarna voornamelijk actief bij het huis-aan-huis folderen en bij acties.
Sinds een 1/2 jaar weer actief in stadsdeel West en op maandagen werkzaam op het secretariaat op
de Lauriersstraat.
Buiten het beantwoorden van telefoontjes en emails en het bijhouden van de ledenadministratie
ook het hele pand en schuur aan het opruimen en ordenen
geweest.
Ik kandideer mij nu voor het bestuur van SP Amsterdam.
Ik ben klaar om deze grote verantwoordelijkheid op mij te nemen.
Binnen het bestuur wil ik mij o.a. gaan inzetten voor het secretariaat, voor
het huis-aan-huis folderen en het organiseren van het bellen van alle leden
en het resultaat van die gesprekken verwerken in onze leden-database.
Ik maak mij de laatste tijd zorgen om het interne gedoe binnen de afdeling.
Over sommige dingen kunnen we van mening verschillen maar als SP zijn we
groot geworden door er samen de schouders onder te zetten. Daar wil ik mij
voor inzetten.
Mij rechtvaardigheids gevoel is heel groot.
Ik ben socialist in hart en nieren.
De SP vind ik de beste en meest socialistische partij in Nederland.
Ik zal daar alles voor geven en doen om onze Socialistische Partij socialistisch te laten blijven.
En absoluut niet iets anders.
Anja Kuiper”
Vragen? Mail naar anja.kuiper.1000@gmail.com

Ivar Kracht
“Geachte afdeling SP Amsterdam,
Ik wil mij graag kandideren als algemeen
bestuurslid voor het
afdelingsbestuur van Amsterdam. Ik zal hier en in mijn
bijbehorende programma mijn visie en plannen voor
mijn bestuursperiode uiteenzetten. Uiteraard ben ik
bereid om
als algemeen bestuurslid samen te werken met de
andere verkozen bestuursleden.
Juist in een tijd als deze, waarin sociale tegenstellingen
uitvergroot worden door een wereldwijde crisis,
waarin een aanhoudende versplintering op links
vraagt om een partij beweging die door middel van
socialistische politiek en marxistische
maatschappelijke diagnose zich als coherent en
werkbaar alternatief kan presenteren tegenover een
versplinterde ideologische routekaart gebaseerd op
individualistisch essentialisme, is het een noodzaak dat
een partij als de SP daar als middel in kan fungeren. In dit kader is het dan ook
Amsterdam die zich als afdeling hier productief achter kan scharen; veel
sociale bewegingen en linkse discours concentreert zich in deze stad, des te
meer reden om onze partij een actieve houding aan te laten nemen ten opzichte
van die discussie. In Amsterdam, een stad met veel (linkse) sociale bewegingen is een sterke en
actieve SP erg belangrijk. Wij moeten onszelf als partij zichtbaar en bekend maken in de stad en
onder de mensen.
Mijn politieke programma is de basis waarop ik mij kandideer als algemeen
bestuurslid van afdeling Amsterdam. Mocht ik worden verkozen zal ik deze
punten inbrengen in ons afdelingsbestuur.
De belangrijkste punten in mijn programma zijn het centraal stellen van het
opbouwen van een beweging en organisatie waar het parlementaire werk
ondersteund aan is in plaats van parlementarisme als einddoel, de bouw van
een solidaire en gezonde discussiecultuur binnen en buiten de SP; dus niet de
strategie van het van de grond af opbouwen van nieuwe organisaties, maar
aansluiting zoeken en de discussie starten binnen bestaande vakbonden en
sociale bewegingen, het stimuleren van nieuwe leden in hun ontwikkeling tot
politiek leiders van de arbeidersklasse, het tegengaan van paranoïde
bureaucratisering ten gevolge van een gebrek aan transparantie en het
verbreden en verdiepen van scholingen en theoretische kennis in het algemeen.
Ik ben me hiervan bewust dat dit geen simpele en snel georganiseerde
oplossingen zijn, maar het zijn de fundamenten waar we ons vandaag mee moeten
confronteren en waar we tijd en moeite in zullen moeten steken om ze te

realiseren. Zonder deze veranderingen zal de afdeling Amsterdam van de SP
verder afstevenen op een afname van leden, een verzwakte positie in het
politieke discours, en uiteindelijk alsmaar grotere concessies moeten leggen
met liberale partijen om nog iets van sociale en economische verandering te
bewerkstelligen. Een geëmancipeerde politieke beweging zal een andere koers
moeten zetten om deze deadlock te voorkomen.
Aangezien er op de ALV geen ruimte wordt geboden om over standpunten uit te
wijden heb ik een programma geschreven waar ik mijn standpunten en visie
uitleg.
Door een limiet van 500 woorden kan ik hier die volledige visie niet
uiteenzetten. Voor mijn volledige programmavisie, mail naar:
ivarkracht@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Ivar Kracht”
Vragen? Mail naar ivarkracht@hotmail.com

Niels van Leenen
“Beste lezer,
Ik heb er lang over nagedacht en wil bij deze toch mijn
aanmelding voor de bestuursverkiezingen indienen. Ik
ben echter op vakantie op de ALV zelf dus zou mijzelf
niet kunnen presenteren helaas.
Ik ben Niels, ik ben nu zo’n 3 jaar SP-lid. In mijn tijd bij
de partij heb ik veel gedreven mensen leren kennen
die het beste voor hebben met Amsterdam.
Daarom vind ik het zo zonde dat we nu aan het
inkakken zijn. Deze coronacrisis is verschrikkelijk maar
juist nu heeft Amsterdam heeft een sterk socialistisch
blok nodig. Want wat is deze stad aan het veranderen.
Elke dag wordt duidelijker hoe Amsterdam in de
verkoop staat. We moeten daar wat aan doen.
Ik ben jong, heb vooral ervaring met ICT en socialmedia, maar vooral een rood hart. Ik organiseer nu
zo’n jaar de voedseluitgifte met andere ROOD-leden.
Als het aan mij ligt moeten we de SP harder en harder laten vechten voor het
verdwijnende Amsterdam. Meer hulp bij voedselonzekerheid en armoede. Keihard
optreden tegen huisjesmelkers en dit alles terwijl we de stad vergroenen.
Groeten,
Niels van Leenen”
Vragen? Mail naar nielsvanleenen@gmail.com

Luc Wiegers
“Beste kameraden,
Sommigen van jullie zullen mij al kennen. Ik zit nu 2 jaar
bij onze afdeling en heb me sindsdien actief ingezet bij de
voedseluitgifte en andere activiteiten. Als je op een
donderdag langs bent geweest op het actiepand, is er een
grote kans dat je me wel eens gezien hebt. Ook zul je me
misschien herkennen van ALV’s en dergelijke
vergaderingen; ik vind het erg belangrijk om actief deel te
nemen aan de partijdemocratie, en ben met deze
instelling ook vertegenwoordiger van onze afdeling op
regio- en landelijke congressen geweest. Ook zit ik op dit
moment in de Programmacommissie, waarin we hard
werken aan het verkiezingsprogramma voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Bij deze stel ik mij – opnieuw – kandidaat voor het bestuur van onze afdeling, in de functie van
algemeen bestuurslid. Eerder kandideerde ik me al en werd ik door de kandidatencommissie,
bestaand uit echte SP-veteranen, voorgedragen als bestuurslid.
In het bestuur wil ik me graag inzetten voor een actieve afdeling. Dat betekent dat we de kadergroen
– waaronder ROOD, naar mijn mening een essentieel onderdeel van onze afdeling – actiever gaan
betrekken bij wat er in de afdeling speelt, ook buiten campagnetijd. Ik wil me sterk maken voor de
wekelijkse voedseluitgifte, de postergroep en andere manieren waarop onze afdeling een band kan
smeden en onderhouden met de Amsterdamse gemeenschap.
Ook wil ik strijden voor een afdeling die mogelijkheid biedt voor inhoudelijke discussie onder elkaar.
Op afgelopen ALV’s en ledenraadplegingen is er afgunst geuit voor kameraden en partijgenoten die
wat verder links liggen dan gemiddeld. Naar mijn idee stamt die afgunst uit een gebrek aan begrip
van linkse ideologie, en ik denk dat scholing – en discussie – een belangrijke rol moeten spelen bij de
verzoening binnen onze afdeling. We kunnen een socialistisch Amsterdam nooit bereiken als er zo’n
grote vete binnen de afdeling bestaat, zeker wanneer deze veroorzaakt wordt door een misverstand
en verkeerde informatie.
Het derde grote punt waar ik me voor wil inzetten is een meer democratische afdeling. Iedereen
heeft de afgelopen ledenraadpleging en de afgelopen ALV als vervelend ervaren. Mijn analyse is dat
een meer open, transparante en democratische afdeling zulke voorvallen kan voorkomen. Ik zie een
afdeling voor me waarin discussies inhoudelijk en open uitgepraat kunnen worden, waar
machtsposities niet gebruikt worden om andersgezinden tegen te werken en een meningsverschil in
een bestuur niet leidt tot een echte vete. Zo kunnen we voorkomen dat er nog een bestuur uit
elkaar klapt en het afdelingsbestuur verantwoordelijk houden, zoals dat in een democratische partij
hoort te gaan.
In het bestuur zie ik vooral een functie voor mezelf in het onderhouden en versterken van onze
jeugdleden. Dit door middel van hechte samenwerking met ROOD en het betrekken van jonge leden
in onze afdelingsbezigheden en -democratie. Ook het opzetten van scholingen lijkt me een
interessante taak. Ik ben volledig bereid om loyaal aan de afdeling samen te werken met alle andere
verkozen bestuursleden. Ik hoop op jullie vertrouwen.”
Vragen? Mail naar luc.wiegers@outlook.com

