CAMPAGNE
ONZE CAMPAGNE
CAMPAGNETEAM
Ons campagneteam bestaat uit: Paul Marijnissen (campagneleider), Adi Vranac (tweede man), Boi Boi Huong
(loca es en deba en), Bas Maes (media, strategie), Pieter Teurlings (logis ek), Peter Schouten (ﬁnanciën,
strategie), Dirk Uijl (media, strategie), Patrick van Lunteren (strategie) en Michel Verschuren (bestellingen,
overzicht)
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AGENDA

T

:

WAT STAAT ONS TE WACHTEN
- folderen (50.000 stuks) & posters
- formaliteiten
- deba en
- onlinecampagne
- Valen jnsac e
- buurten in de buurt
- campagnedagen
- laatste dagkaarten
WAT IS ER NODIG
In iedere wijk is er een
wijkcontactpersoon. Bijgevoegd
bij deze SK zit een brief waarbij
jouw wijkcontactpersoon zich
voorstelt. Wil je meehelpen dan
graag contact opnemen met deze
persoon.

50 duizend folders is ook geen
kleinigheid, het verspreiden van
500 Tribunes vergt al een degelijke
organisa e, waarbij iedere maand
meer dan acht mensen betrokken
zijn de voorbereidingen en meer
dan 30 bezorgers verantwoordelijk
zijn voor de bezorging. Campagnemateriaal knutselen of de vrije
We hebben mensen met exper se plakplaatsen volhangen zijn leuke
nodig. Iedere maand wordt ac viteiten.
bijvoorbeeld
de
SlagKracht
gemaakt. Dit doen we met behulp Kortom, crea viteit, organisa evan Indesign. Ook maken we talent, digitale vaardigheden in
video’s voor de website. Vlogs en videobewerking, fotobewerking
promo evideo’s. Dit kost heel veel en fotograﬁe, handenarbeid en
jd en het moet er professioneel nog veel meer. SP Breda kan je
uitzien. Maar het verspreiden van hulp goed gebruiken!
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25 JAAR SP
Dit jaar bestaat onze afdeling
25 jaar en dat vieren we op 17
februari. Op die dag trappen we
ook oﬃcieel onze campage af.
Daarvoor zullen we al heel wat
ac viteiten ondernemen.
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

ijdens de nieuwjaarsrecep e
op
donderdag
4
januari
presenteerde SP Breda haar
programma voor 2018-2022. In dit
ambi euze programma, samengesteld
door de leden van de afdeling, maken
we bekend waar de SP voor strijd de
komende jaren en wat we ook bereikt
hebben. De presenta e ging gepaard
met de onthulling van ons ac ebord.
Een overzicht van 40 succesvolle ac es
die we als afdeling - als onderdeel van
een groter geheel van 600 ac es - de
afgelopen vier jaar hebben uitgevoerd.

jaar geleden verdubbelden naar zes
zetels kwam dat niet magisch uit de lucht
vallen. Daar is door de hele afdeling
hard aan gewerkt. Folderaars, deba en,
Buurten in de Buurt, verkiezingskranten
en vooral gezelligheid. Ook nu gaan we
weer aan de slag. Het campagneteam
is druk bezig alle mensen uit 2014
opnieuw aan te schrijven en alle hulp is
welkom. Verderop in deze uitgave komt
een overzicht van alle ac viteiten en de
exper se die daarbij nodig is.

Nu op weg naar 17 februari, de dag
waarop we ons boek presenteren
Tot en met de edi e van maart zal de over 25 jaar SP Breda. Dat wordt een
SlagKracht een dubbelfunc e hebben feestelijke dag. Hopelijk zien we je dan
als campagne-overzicht. Toen we vier ook!

De loca e wordt het Huis van
de Belcrum en op die dag
presenteren we een boek met
25 jaar SP Breda. In de volgende
edi e zullen we hier meer
aandacht aan besteden. Een
oﬃciële uitnodiging volgt snel.
Hopelijk zien we elkaar dan!

CONTACT

breda@sp.nl

@SPBREDA

afdSPBreda

Stadserf 1
4811 XS Breda

076-5294332

@SPBREDA

breda.sp.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA

UIT DE AFDELING
VAN DE VOORZITTER

A

llereerst wens ik jullie allen ini a even waarbij mensen zelf
een mooi 2018 toe, met aan de slag kunnen met hun eigen
veel geluk en wijsheid.
buurt, met hulp van de gemeente.
Terecht heet dit innova ef bestuur.
We kijken terug op vier jaar Drijvende kracht hierachter:
gemeenteraad en we kijken Patrick van Lunteren.
tevreden terug. We hebben
voor veel mensen het verschil Zoals ik al schreef hebben we de
kunnen maken. Samen met de afgelopen jaren heel veel mensen
mensen de stad veranderen, dat gesproken in de stad. In de
is wat we graag doen. Tijdens afgelopen vier jaar hebben we 600
de forma e sprak Buma over de grote en kleine ac es ondernomen.
gewone Nederlander. Iemand die En daarbij talloze mensen
constant tegen een muur oploopt. gesproken en vooral hebben we
Ik weet niet in welke wijken Buma van hen geleerd. Arm, rijk, dakloos,
mensen spreekt, maar één ding hulpverleners, hulpbehoevenden,
ben ik wel met hem eens. In de arbeiders, winkeliers, ZZP’ers
afgelopen jaren hebben wij heel gepensioneerden en ga zo maar
veel mensen gesproken die ook door. Allemaal in hun eigen rol,
tegen een muur opliepen en vaak soms als vader, echtgenoot,
was het de overheid die de muur buurtbewoner, winkelier, veropwierp. Toch heb ik nieuws voor pleger. Wat hen bindt: Die muur
Buma. De gewone Nederlander van Buma. Sommige hebben
bestaat niet. In mijn ogen zijn er
alleen ongewone Nederlanders, Maar waar bij de mensen een
beter gezegd, uniek. Ieder met wil is, vindt de SP een weg.
een
eigen
persoonlijkheid,
Samen maken we het verschil!
talenten, tekortkomingen, idealen
en vooral een eigen mening. We
de strijd opgegeven en anderen
delen waarden met elkaar en
staan klaar om te knokken. Tegen
onderschrijven dezelfde normen.
“de grote jongens van het geld”,
Maar niet al jd spreken we nog
de bureaucra e, discrimina e,
dezelfde taal. Dan heb ik het niet
investeerders die door winstbejag
over immigranten, maar over
het winkelcentrum in de buurt
vaktaal, managemen aal.
bedreigen en daarmee de
bestaanszekerheid van de mensen
Wat moeten we als bestuurders en
en de lee aarheid van hun wijk.
de mensen in de buurten elkaar
niet meer begrijpen? Ik ben er
Maar waar bij de mensen een wil
trots op dat SP Breda hiervoor
is, vindt de SP een weg. Samen
strijdt. Geen ambtelijke vaagtaal
maken we het verschil!
in brieven en stukken. Weg achter
het bureau en de wijk in. Praten
Verschil hebben we gemaakt,
met de mensen. Bredanaars
armoedebestrijding, speeltuintjes,
mogen zelf 70 miljoen invullen
buurthuizen, woningbouw, stubinnen de begro ng, Breda Doet
dentenhuisves ng en veiligheid.
en Breda Begroot zijn goede

DEEL EN LIKE
Zorggeld is voor de zorg. Asbest
van de daken, zonnepanelen erop,
inze en op preven e, knokken
voor het zwemdiploma, teveel om
hier allemaal op te noemen. Door
op straat te zijn horen we verhalen
en kunnen we ac e voeren,
onderwerpen op de agenda ze en
en uiteindelijk binnen of buiten
de raad verandering afdwingen.
En dat wordt gewaardeerd. Wij
hebben het gevoel het verschil te
kunnen maken, maar we zijn er
nog niet, de stad hee ons nodig en
wij staan al jd klaar voor mensen
en buurten die net dat ene stapje
nodig hebben.
Ben jezelf en speel geen spelletjes
over de rug van anderen. Ben
open en transparant en benader
iedereen als mens.

Dit stuk is een aangepaste
versie van de speech op de
nieuwjaarsrecep e.

Zit je of Facebook, Twi er
of Instagram, help ons
van mee in de campagne
en deel onze berichten
op je eigen jdlijn. Hoe
meer berichten we delen
hoe meer mensen onze
werkzaamheden van de
afgelopen vier jaar zien
en ook onze plannen
voor de komende vier
jaar. Kijk dagelijks op
onze website en op onze
Facebook.
Iedere dag verschijnt er
een nieuwe omslag (in
totaal 40) en om de dag
een nieuw bericht.

ONZE CAMPAGNESTIJL

O

p breda.sp.nl vind je ons
verkiezingsprogramma.
De leden hebben dit
programma op de ledenvergadering
van
november
2017
vastgesteld
en
de
programmacommissie hee toen
het programma aangepast aan
de hand van de aangenomen
wijzigingsvoorstellen en opgemaakt. Donderdag 4 januari het
programma gepresenteerd:
SP Breda maakt het verschil
We hebben 10 thema’s bepaald.
Bij elk thema blikken we terug
en vooruit en zo benoemen we
hoe SP Breda het verschil maakte
na vier jaar bestuur en waarom
het belangrijk is voor een sociaal
Breda om SP Breda de komende
vier opnieuw groot te maken.
Naast dit en thema’s bevinden
zich foto’s in ac e van onze top
en. Deze mensen zullen ook het

gezicht vormen van de onlinecampagne.
Een centraal onderdeel van de
campagne is onze kaart. Het vormt
het hart van het boekje en kan als
een ouderwetse poster uit het
boekje gehaald worden. Op deze
kaart staan onze successen. Besef
dat een succes voor SP Breda,
succes betekent voor mensen die
een socialer en lee aarder Breda

voorstaan. Wij zijn de par j die de
mensen bijstaat in hun strijd tegen
een grotere macht.
Tot nu toe als enige, hebben wij
als par j het lef genomen om een
ﬁnanciële paragraaf op te nemen.
Wij geloven in openheid en ook
dat poli ek keuzes maken is en
wij maken het liefst keuzes die alle
mensen in Breda verder helpen,
niet alleen een klein rijk deel.

