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DISCUSSIE OVER JAARPLAN 2005
De afdeling stelt ieder jaar een jaarplan, jaarverslag, begroting en financieel verslag
vast. Momenteel wordt het concept jaarplan besproken op onze wekelijkse 
afdelingsvergaderingen, en zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de leden in 
januari. Het jaarplan staat in het teken van het versterken van onze afdeling, met het oog
op de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2006. Met name wordt in het 
concept-jaarplan ingezet op verbetering van de interne structuur en communicatie 
binnen de afdeling. Om ervoor te zorgen, dat we het maximale rendement uit onze leden
halen, willen we bijvoorbeeld een ledencoördinator aanstellen binnen het bestuur. 
Deze ledencoördinator heeft als taak het aantal vrijwilligers te vergroten en leden meer
bij de organisatie te betrekken. Het bedrijvenwerk, Slagkracht 12-redactie, website en
ROOD krijgen extra aandacht. We gaan ook proberen werkgroepen van de grond te 
krijgen op specifieke terreinen (zorg, wonen en dergelijke), vaker een politiek forum te
organiseren, en een afdeling in oprichting te krijgen in de gemeente Zundert. Naast een
organisatorische discussie over de prioriteiten in de afdeling wordt ook een discussie 
opgestart over de strategische prioriteiten naar de aankomende verkiezingen toe: 
waar profileren we ons op, wat zijn onze sterke en wervende kanten. 
Ook deze discussie zal afgerond worden op de ledenvergadering in januari. Uiteraard
zijn alle leden welkom op onze wekelijkse afdelingsvergadering, 
op maandag, 19.30 uur in onze fractiekamer in het Stadhuis.

Johan Kwisthout

N I E U W E  L E D E N  A V O N D
Op dinsdag 14 december organiseert SP Breda een nieuwe-leden-avond. Deze avond is
bedoeld om nieuwe leden kennis te laten maken met de afdeling. Op deze avond zullen
de bestuurs- en fractieleden zich voorstellen en iets vertellen over hun werkzaamheden
voor de SP Breda. Daarna willen we graag in discussie gaan over de afbraak van de
sociale samenleving en de problemen in Breda en omgeving zoals de sociale 
woningbouw, het verdwijnen van ID-banen, de voedselbank, etc. 
De avond is ook 
toegankelijk voor mensen die al langer lid zijn, partners, introducés en overige 
geïnteresseerden. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn op de 
NIEUWE-LEDEN-AVOND OP DINSDAG 14 DECEMBER VAN 20.00 TOT 22.00 UUR
C A F É P U B L I E K E W E R K E N - ST. ANNASTRAAT 12 TE BREDA
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!!!Medewerkers voor de HULPDIENST!!!

V A N  D E  H U L P D I E N S T

Peter Ligtvoet, de medewerker van de Bredase SP Hulpdienst heeft
kortgeleden een gezin gered van een huisuitzetting. Het gezin had al een
tijd financiële problemen en het lukte het gezin niet hieruit te komen. In
augustus van dit jaar schakelden zij de SP Hulp en Informatiedienst in
omdat ze hun energierekening niet meer konden betalen en afgesloten
dreigden te worden. Peter Ligtvoet heeft hiervoor toen onderhandeld
met Essent, en in eerste instantie met succes. Later is het gezin toch
afgesloten, omdat men de schulden niet gesaneerd kreeg.  Het gezin
kreeg ook de ene tegenslag na de andere te verwerken; Zo werd vader
Toine ontslagen wegens reorganisatie en liep hij de ziekte van Pfeiffer
op. Vervolgens krijgt hij door alle spanningen maagklachten en raakte
overspannen. Nu dreigt er huisuitzetting. Peter Ligtvoet onderhandelt
namens het gezin met alle betrokken instanties om te voorkomen dat dit
gezin op straat komt te staan en de situatie nog hopelozer wordt. 
Hij heeft nu huisuitzetting weten te voorkomen. 
Dit geval staat niet op zich. Het aantal gezinnen met financiële 
problemen is het afgelopen jaar fors toegenomen. Er zijn grote groepen
mensen die minder te besteden hebben, de instanties zijn minder soepel
geworden en gemeenten hebben een minder sociaal beleid op dit gebied.
Zie ook bijvoorbeeld het artikel dat Wethouder Henk van Gerwen uit
Oss heeft geschreven over de Wet Water en brood op www.sp.nl. 
Het wordt tijd dat er landelijk en plaatselijk een socialer beleid gevoerd
gaat worden. De SP zal in de gemeenteraad deze problematiek blijven
aankaarten waar dat mogelijk is. 

De hulpdienst Breda
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13 December Maandag
A f d e l i n g    F r a c t i e

Dinsdag 14 december
cafe De publieken werken 
(St Annastr 12). 
Speciale Ledenavond, leer uw
bestuur en fractie kennen.

2 0 - d e c - 0 4 Maandag
A f d e l i n g    F r a c t i e

2 7 - d e c e m b e r
Maandag
A f d e l i n g    F r a c t i e

1 0  J a n u a r i   Maandag 
A f d e l i n g    F r a c t i e

1 7  j a n u a r i  2 0 0 5
M a a n d a g
A f d e l i n g    F r a c t i e

E e n  F i j n e  K e r s t
G e l u k k i g  2 0 0 5  

B e s t u u r s - ,
l e d e n - ,  f r a c t i e - ,  

r a a d s v e r g a d e r i n g e n
z i j n  

o p e n b a a r ! ! !

Met spoed gevraagd; 
Actieve leden, jong, oud, man,

vrouw, klein, groot,
gekleurd, niet gekleurd, denkt u

dat u kan bijdragen aan 
een betere maatschappij.

Mail naar slagkrachtbreda@sp.nl
S t a d s e r f  1 ,  4 8 1 1  X S ,

T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2



? ? J O O S T M A G H E T W E T E N ? ?

Een titel bedacht voor de vorige voorzitter om maandelijks in een vaste column reactie te geven op. 
Deze column blijft behouden inclusief titel omdat dat wel enigszins klopt met hoe het af en toe gaat. Joost, in
deze Maurice, mag het weten. Weet ik het allemaal? Nou zeker niet. Het bestuur en de fractie hebben gemerkt dat
ik geprobeerd heb de afgelopen weken om structuur aan te brengen in de agenda, axielijst en aanverwante zaken.
Niet om elkaar te controleren maar juist om na te gaan of gedane beloften ook nagekomen worden, of de keuzes
die we maken wel de goede zijn, gemeten in de tijd en natuurlijk wat zijn de resultaten die we beogen. 
Zo krijg ik redelijk veel post van, terecht of onterecht, verontwaardigde burgers die vinden dat wij a la minute
moeten reageren en een oplossing moeten vinden. Welnu. De oplossing voor het merendeel van de problemen ligt
direct bij u daar ter plekke. Het is waar dat de politiek mee kan helpen en zelfs bij kan dragen aan de verbetering
van of de oplossing tot. Het zal altijd een van bovenaf opgelegd ding zijn. Op dit moment staan uw bestuur en
fractie voor de opgave om een plan voor 2005 op te stellen en daarnaast de verkiezingen lokaal van 2006 voor te
bereiden. Gezien de huidige politieke stand van zaken moeten we serieus rekening houden met minstens 4 
raadszetels en er zou zich de kans voor kunnen doen dat er een wethouder gevraagd zou kunnen gaan worden.
Wie dat dan moet worden, u snapt het al, Joost mag het weten. Feit is dat uit de ongeveer 450 leden die we
hebben er al jaren een vrij vaste ploeg mensen is die bestuurlijk en fractioneel werken, de mensen voor de tribune
en de slagkracht en de verspreiding ervan en alle mensen die enkele keren per jaar mee willen werken met het
verspreiden van krantjes. De strijd het komende jaar zal worden, te kijken hoe en op welke manier u actief bij
wilt dragen aan uw lokale partij in zijn groei. Op dit moment is het echt veel te veel voor de groep mensen en
derhalve moeten we naast keuzes maken ook dingen laten liggen omdat daar de tijd, kennis en mankracht niet
voor is. Ik roep al maanden op  voor verschillende functies en standaard voor alles. Ik spreek de hoop en de 
intentie uit dat u meer kunt en wilt gaan doen voor hetgeen u naar mijn mening het belangrijkste acht, u en de
mens in uw omgeving en het welbevinden daarvan. Blijf en ga komen naar bestuursvergaderingen, laat u zien op
de tribunes van de raadsvergaderingen. Loop mee met de optochten die georganiseerd worden. Draag bij aan die
betere maatschappij. De doorstroming die nu op gang zou komen wordt getemperd door het invullen van 
wegvallende mensen met de nieuwe mensen die er bijkomen. Het zou zo veel beter, werkbaarder en 
concreter zijn als wij op elk terrein een persoon hebben die kennis van zaken heeft en de fractie/bestuursleden
van goed advies kan dienen. Het verkort de vergadertijd, vergroot onze slagkracht en verbreed de onderlinge 
kennis. Ik zal het komende jaar namens de afdeling Breda veelvuldig een beroep op u doen vanuit het gegeven
dat als ik 500 mensen aanschrijf en 20% reageert, naast de 15 Personen die er bijna altijd zijn, we in potentie een
enorme club mensen bij elkaar hebben waar met respect naar geluisterd wordt. Dat is in ieder geval hetgeen ik
van alle concullega's van Johan en Dick hoor naar aanleiding van hun optredens in de fractie en daarbuiten, en
niet alleen over hen. Ze doen het zo goed dat het eten van een broodje tijdens en raadsvergadering meer aandacht
krijgt dan de vergadering zelf. En ja de 
vergaderingen kunnen lang zijn, en ja de raadsvergaderingen kunnen zeker lang en saai zijn. 
Het maakt de smaak van een gewonnen actie alleen maar beter, het debat scherper.

Huren, ouderen, jongeren, kunst&cultuur, de haven, de Beyerd, Bavelse Berg, Via Breda, veiligheid, stappen,
lantarenpalen, verkeer, parkeren, wonen, bezuinigen, uitgaven, .....
Het komt de komende maanden allemaal aan de orde, uw stem daarbinnen telt en is van waarde. 

Maurice Spapens Waarnemend Voorzitter Breda
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Oproep aan alle ouders met kinderen in de kinderopvang.
Om de landelijke fractie slaghout te geven gaan wij een enquete op onze website zetten en

verspreiden onder de kinderdagverblijven. Gaarne uw medewerking!!!!!!!!
Meer info Riekje Kappelhof (070) 318 28 12

rkappelhof@sp.nl
Of natuurlijk de SP breda.



FORUMDEBAT INTEGRATIE: DE REACTIE VAN DE 'LINKSE KERK' 

Op woensdag 1 december heeft de SP een forumdebat georganiseerd met  sprekers van de PvdA,
GroenLinks, SP en Internationale Socialisten aan  de hand van een aantal stellingen over integratie,
vrijheid van  meningsuiting en de terrorismebestrijding. 'Links', in al zijn  verschijningsvormen, krijgt
de laatste tijd in de media regelmatig de  schuld van de nu ontstane polarisatie, en de SP vond het
hoognodig tijd om de linkse partijen zelf aan het woord te laten. De bijeenkomst in  Publieke Werken
werd - misschien door de concurrentie van Feyenoord- Schalke'04 - helaas matig bezocht, maar de
mensen die wel aanwezig waren zorgden voor een geanimeerd debat.  Eén van de vragen die door
gespreksleider Willem Reijn van BN-De Stem  werd opgeworpen was: 'Moet je alles kunnen zeggen,
en zo nee, wat kan  wel en wat kan niet?'. In mijn bijdrage stelde ik, dat in het algemeen  mensen wel
alles mogen zeggen, maar dat de daadwerkelijke middelen  daartoe ongelijk verdeeld zijn. Niet
iedereen heeft een column in een  dagblad, TV-uitzendingen enzovoorts. Daarnaast vond ik, dat
mensen in  eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun uitspraken, zelf  na moeten denken
over de impact van hun woorden. Verder is het aan de  rechter om uit te maken welke uitspraak
beledigend is, en wat moet  kunnen.  Over dat laatste werd ik door de gespreksleider uitgedaagd: wat
kan wel  en wat kan niet. Daar is niet zomaar een antwoord op te geven, omdat  dat afhangt van een
aantal factoren. Bijvoorbeeld de context waarin  opmerkingen worden geplaatst, de subjectieve
gevoelens van de  aangesprokene, normen en waarden in de maatschappij die aangeven wat  door
veel mensen wel of niet acceptabel wordt gevonden, de mate waarin  gegeneraliseerd wordt, en de
groep of persoon die beledigd wordt.  Dat laatste behoeft wat uitleg. Immers, iedereen is voor de wet
gelijk.  Toch is er een verschil tussen het roepen van '***-moslim' en '***-  snordrager'. De eerste
groep zit namelijk in de hoek waar 'de klappen  vallen', de tweede groep niet. De eerste groep heeft
aantoonbaar minder  kansen op de arbeidsmarkt, wordt vaker geweigerd in horeca-gelegenheden  en
is vaker bij voorbaat verdacht, voor de tweede groep geldt dit niet.  Deze omstandigheden moeten
wat mij betreft een rol spelen bij de  beoordeling van een rechter. Zo'n stellingname leent zich wat
minder  voor een scherpe one-liner in het debat, maar ik denk dat dit wel  essentieel is om een grens
te trekken tussen wat wel en niet kan. 

Johan Kwisthout 
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L E V E N D I G E  S O C I A L I S M E D A G I N  B R E D A

Ondanks de concurrentie van de sinterklaas-aankopen en de wat late uitnodiging kwamen zo'n vijftien
socialisten op zaterdag 4 december naar gemeenschapshuis De Biesdonk om te discussiëren over een
aantal actuele onderwerpen. Gesproken werd over de afgelopen vakbondsstrijd, een eventuele linkse
coalitie landelijk en in Breda, het volkshuisvestingsbeleid, de horeca en gesubsidieerde arbeid.Opvallend
voor mijzelf was vooral de diepgang van de discussie, en de uiteindelijke eensgezindheid van een toch
uiteenlopende groep SP'ers, leden van Offensief en de Internationale Socialisten. Bijvoorbeeld over de
opvatting, dat de SP - onder kapitalistische verhoudingen - in een regering geen vergaande maatregelen
kon nemen zonder meteen geconfronteerd te worden met sabotage van de ondernemers, en dat het
noodzakelijk was om radicaal te breken met het kapitalisme. Toen de redenen voor de ineenstorting van
de Sovjet-Unie kort ter sprake kwamen, werd meteen het verzoek gedaan om eens een avond te 
organiseren specifiek over dit onderwerp. Voor mij een duidelijk signaal, dat SP'ers nadenken over de
wereld om ons heen, nieuwsgierig zijn naar achtergrondinformatie en interesse hebben in onderwerpen
die misschien wat verder van de praktijk van alledag staan, maar zeer belangrijk zijn om een juiste
analyse van de maatschappij te maken. Rest mij nog om Peter (L), Frank en Ben te bedanken voor de
verzorging van de broodjes, Peter (H) uit Rotterdam en Gerbrand uit Amsterdam voor hun aanwezigheid
en bijdrage, René voor de samenwerking bij de organisatie, en iedereen voor de inbreng in de discussie.
Als voor mij één ding duidelijk is geworden, dan is het dat het socialisme leeft als nooit te voren! 

Johan Kwisthout
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SPBRABANT WILMEER RIJKSGELD VOOR KUNST- EN CULTUUR. 

In Noord-Brabant wonen 2,4 miljoen mensen. Dit is ongeveer 14% van de totale Nederlandse 
bevolking. Als we echter kijken naar de verdeling van de rijksgelden voor kunst en cultuur dan is het
duidelijk dat Brabant "aan achterste end hangt"! Van het rijksbudget voor kunst- en cultuur gaat immers
slechts 5% naar Brabant, Limburg en Zeeland samen. 
Een verhouding dus die absoluut scheef is. De Brabantse Statenfractie is dan ook aan de slag gegaan
om op korte termijn met handtekeningen van Brabantse inwoners bij staatssecretaris van der Laan te
pleiten voor een evenwichtiger verdeling van rijksgelden voor kunst- en cultuur. 
Natuurlijk is het pleidooi van de Brabantse SP er niet opgericht gelden weg te halen bij andere 
provincies. 
Om een voorbeeld te geven van de scheefgroei: Het noorden krijgt voor dans 1,1 miljoen Euro op 1,7
miljoen inwoners, het oosten 2,5 miljoen Euro op 3 miljoen inwoners. De drie zuidelijke provincies
samen moeten het zien te stellen met een schamele 0,55 miljoen Euro voor dans op 3,9 miljoen 
inwoners. Het gevolg van deze onderbedeling is bijvoorbeeld dat het zuiden haar gerenommeerde en 
internationaal geroemde dansgezelschap Raz dreigt te verliezen.
Vandaar dat er vanaf deze week bij verschillende theaters in Brabant mensen zullen staan met
handtekeningenlijsten. Mensen die deze campagne willen ondersteunen kunnen ook tekenen op
http://noordbrabant.sp.nl/nieuws/2004.

De lokale afdeling Breda zal voor 12 december bij 
de Beyerd, Het Chassé en de MEZZ 
gestaan hebben om handtekeningen te verzamelen.
Wilt u helpen, stuur een mail naar mauricespapens@tomaatnet.nl

!!CULTUUR IS NIET TE DUUR!!

EVEN VOORSTELLEN.

Ik zal mij even voorstellen aan u, de lezers van de Slagkracht. Ik ben Ronald van der Wal, ik ben 40
jaar en sinds 2002 partijlid. Ik ben OR lid geweest, FNV kaderlid geweest en sinds 2 oktober actiever
SP lid dan dat ik was. Wat bijvoorbeeld inj=houd dat ik naar veel Bestruursfractie vergaderingen ga en
11 december mijn eerste scholing van de partij krijg. Sinds deze maand neem ik de distributie van de
Tribune en de Slagkracht op me en hoop het naar tevredenheid te vervullen. Mocht u interesse hebben
om ook te helpen met de verspreiding hiervan, dan is een telefoontje of email naar mij voldoende. 
Mijn telefoonnummer en email vindt u verderop in deze slagkracht.

Ronald van der Wal
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Altijd gevraagd; leden die eens per maand
"De Tribune" rondbrengen. 

Je kunt je opgeven bij Ronald van der Wal 
telefoonnummer

076-5419875    06-21434765
ronald.vanderwal@wanadoo.nl

Enkele punten uit het 24 punten 
bevattende Jaarplan 2005
SP afdeling Breda 
om alvast over na te denken

2. De agenda van de afdelingsvergadering,
en de actielijst moeten gepubliceerd worden en in
ieder geval tijdig beschikbaar zijn. De actielijst is
voor een belangrijk deel leidraad voor ons werk,
en voor de bespreking in de afdelingsvergadering.
Waar mogelijk moeten onderwerpen schriftelijk
voorbereid worden.

3. De afdeling kiest ieder jaar een 
afdelingsbestuur. Dit bestuur is collectief 
verantwoordelijk voor de leiding van de afdeling.
Bestuursleden leggen verantwoording af aan de
leden, en kandidaten stellen zich voor op de
ledenvergadering. Zo weet iedereen wie er
gekozen wordt en hoe deze persoon 
gefunctioneerd heeft.
Van bestuursleden verwachten we, dat ze actief
meedraaien in de afdeling, de vergaderingen waar
mogelijk bezoeken, en collectief en individueel
verantwoordelijkheid dragen voor de afdeling. 
De afdeling kiest ook in functie een dagelijks
bestuur, bestaande uit de afdelingsvoorzitter, 
vice-voorzitter en de organisatiesecretaris, en
aangevuld met de fractievoorzitter in de raad. 
Zij bereiden de afdelingsvergaderingen voor, en
kunnen indien noodzakelijk de nodige 
besluiten nemen en knopen doorhakken tussen
twee vergaderingen in, als de actualiteit daarom
vraagt. Uiteraard wordt dit achteraf bekrachtigd
door de afdelingsvergadering.

Wijk Heusdenhout zoekt per direct 1 of meerdere tribunebezorgers.
???? Heb je 1x per maand een middag over???? 

!!!! bel of mail naar Ronald !!!!

4. De bestuursleden verdelen in ieder geval
de volgende bestuurstaken (voorzitter en 
organisatiesecretaris worden in functie gekozen):
voorzitter, vice-voorzitterl, penningmeester,
organisatiesecretaris, actiesecretaris, hulpdienst,
slagkracht/media/publiciteit, rood, website,
tribuneverzending, randgemeenten, bedrijvenwerk
(maat is vol, solidair), scholingscoordinator,
kerngroepen (K&C, wonen, ...), ledencoordinator
(vrijwilligersbestand)

11. De werkgroepen (in oprichting) werken
niet alleen aan acties, maar ook aan het uitwerken
van een visie op hun deelterrein. Denk dan aan het
publiceren van notities en rapporten, waardoor de
standpunten en het imago van de SP meer 
uitgewerkt wordt en we naar buiten toe ook met
vernieuwende ideeën kunnen komen. Naast uitbouw
van de werkgroep Kunst en Cultuur heeft de 
werkgroep Wonen en de werkgroep Maat is
Vol/bedrijvenwerk prioriteit. Andere werkgroepen
zijn mogelijk als er zich daar leden voor aandienen.

Specifieke taken
12. Met bijna 400 leden moeten we meer

mensen dan nu bij het partijwerk kunnen betrekken. 
In het bestuur stellen we een ledencoordinator aan,
met als specifieke taak om het aantal vrijwilligers te
vergroten en de leden meer bij de organisatie te
betrekken. We doen dit onder andere met kennis-
makingsbijeenkomsten, ledenbezoeken, een 
vacaturebank en database voor actieve leden, en
door leden te organiseren op specifieke 
werkgroepen.

Meer met korte termijn op uw lokale website
h t t p : / / b r e d a . s p . n l



O P N I E U W A C T I E V O E R E N …

Na een geslaagde actie voor Stichting Thuiszorg Breda gaat Rood vrolijk verder. 
We hebben het tijdens de laatste vergadering gehad over mogelijke acties voor de
toekomst. We hebben wel een aantal ideeën, maar om die goed uit te kunnen voeren
zouden we er meer actieve leden bij willen hebben. Voor bijvoorbeeld een 
kraakactie is deze groep nog veel te klein. Omdat onze groep nu vier actieve leden
telt zijn we van plan om door middel van een ledenavond de groep te versterken. 
We willen voor deze avond vast een actie in voorbereiding hebben, waarschijnlijk
zou deze actie gaan over een tekort aan laagpodium in Breda. 
Er zijn voor pas beginnende bandjes momenteel nog niet veel gelegenheden om
goedkoop op te treden voor publiek, we willen kijken of we hier iets aan kunnen
verbeteren. We zullen van te voren een onderzoek moeten houden naar de vraag
naar en ook het aanbod van laagpodiumgelegenheden om een goed beeld te krijgen
van hoe het er nu echt voorstaat in Breda. Waar we ons op dit moment samen met
de organisatie van 'Keer het tij' voor inzetten, is het versterken van de 'Hart tegen
verharding' demonstratie van 16 december. Deze demonstratie wordt gehouden
tegen het geweld en de verdeling die is ontstaan na de moord op van Gogh. 
We willen namelijk dat er zoveel mogelijk jongeren meelopen tijdens deze demo. 
Om jongeren te actieveren willen we door middel van het plakken van posters op
scholen en op andere plaatsen waar veel jongeren komen hier bekendheid aan
geven. Ik hoop dat er veel jongeren meedoen en hun mening uiten naar elkaar en
naar de maatschappij. 
Wij zijn de toekomst en wij moeten een maatschappij zien te creëren waarin we
samen kunnen leven zonder discriminatie en zonder geweld, want dat zou ons
als geheel alleen maar verzwakken. Laten we eens kijken naar wat we met 
elkaar gemeen hebben in plaats van ons blind te staren op 
verschillen. 

Wil je ook actief worden voor
ROOD?
Mail dan naar roodbreda@sp.nl
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