ACHTERGROND
THEO EN DE SPELD!
In de afgelopen campagne kwam je de
SPeld op veel plekken tegen in Breda.
Een meer dan drie meter hoog gevaarte.
Overal waar de SP het verschil maakte
stond onze SPeld.
Maar waar komt de SPeld vandaan?
Tijdens de campagne hee
onze
huisklusser Theo de Haan de SPeld
gemaakt in buurthuis Geeren-Noord.
Aanhanger gekocht, opgeknapt en
daarna de bouwmarkt geplunderd. Het
resultaat mag er zeker zijn.
Tijdens de campagne is de SPeld overal
naartoe gereden door een heel team
van folderaars, leden die een auto met
trekhaak hebben en niet te vergeten
Theo. Want weer, wind, zwaartekracht
en een aantal asocialen hebben de SPeld
af en toe goed toegetakeld. Gelukkig
stond Theo al jd klaar om - met een setje
gereedschap - de auto in te springen en
de SPeld weer in haar glorie te herstellen.
Op meer dan en plekken werd de SPeld
gestald en daarna kreeg men in de buurt
een ﬂyer in de bus die aangaf waarom
nou juist de SPeld bij hen in de buurt
staat.

SLAGKRACHT
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

ok de komende vier jaar staat er
in Breda een krach ge SP klaar.
De verkiezingen zijn voorbij, de
uitslag is duidelijk.

O

Breda. Dat gaat een ijzersterk team
van zes mensen doen in de Raad en
daarbuiten staat een nog veel groter
en enthousiast team klaar.

De campagne hee een nog sterkere
afdeling opgeleverd. De sfeer onder
elkaar is voortreﬀelijk en iedereen
staat klaar met nieuwe energie om de
komende jaren op straat aan de slag
te gaan. Dit was de zaterdag na de
verkiezingsuitslag meteen merkbaar
jdens onze ledenvergaderinglunch.
Natuurlijk was er teleurstelling als
je twee zetels verliest, naast de
teleurstelling veel op misme: Samen
bouwen we aan een nog sterkere
afdeling en daarmee aan een socialer

Op 28 maart namen we ook afscheid
van vier toppers: Ria, René, Maurice en
Rachied keren niet terug in de Raad.
De komende vier jaar bouwen we aan
de volgende overwinning, de komende
jd zijn we weer volop op straat. Als je
dit leest zit de eerste middag buurten
in de buurt er alweer op in de Heuvel.
SP Breda al 25 jaar een sterk team
dat bouwt aan een socialer Breda,
gevuld met mensen bij wie het vuur
brandt voor een socialere wereld.

De SPeld is een geweldige aanwinst
voor onze afdeling. De SP is aanwezig en
daar kun je niet omheen als we ergens
de SPeld wegze en. De afdeling is veel
mensen een grote dank verschuldigd als
we kijken naar de afgelopen campagne.
Theo springt er uit omdat vele bloed,
zweet en tranen in de SPeld zijn gaan
zi en.
De SPeld straalt kracht en op misme uit
en symboliseert zo ook de kracht van
onze afdeling.

THEO BEDANKT!
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UIT DE AFDELING
COLUMN
Wat een weekie - wat een weekie
Van de uitslag tot aan dit
schrijven is er erg veel gebeurd.
Teleurstelling, afscheid nemen
van Raadsleden, verschuivingen in
het bestuur en de installa e van
nieuwe Raadsleden. Daarnaast
is de informateur bezig met de
verkenning en blij de grote vraag
of we kunnen gaan onderhandelen
of dat we vier jaar opposi e gaan
voeren.
Trots ben ik op onze afdeling omdat
er de zaterdag na de uitslag 30
fana eke SP’ers bij elkaar zaten om
juist de uitslag te bespreken. Onze
commissie gaat nu verder met het
analyseren van de verkiezingen
en komt met conclusies en
aanbevelingen. Daar wordt onze
afdeling alleen maar sterker van.
Vanuit deze column wil ik Pierre
succes wensen de komende jd als
waarnemend organisa esecretaris
en Heleen van der Most bedanken
voor het invullen van deze taak.
Met Pierre hebben we een
doorbijter te pakken die zijn
organisatorische talenten in de
campagne al liet blijken en nu ook
in het bestuur. Jullie zullen nog veel
van ‘m gaan horen.
Veel plezier met het lezen
van de Slagkracht van april
en geïnteresseerd in een
bestuursfunc e?
Meld je aan met
CV en mo vaa ebrief.
Michel Verschuren
Voorzi er

VERSLAG PARTIJRAAD

E

en bomvolle agenda zaterdag
31 maart op de Par jraad.
Samen met tweehonderd
anderen zat onze voorzi er een
dagje op de Moed in Amersfoort.

A rap door Leon Verdonschot.
Schrijver en ﬁlmmaker. Hij hee
een toﬀe documentaire geschoten
over het Schoonmakersparlement.
Een vertegenwoordiging van de
schoonmakers in Nederland. Een
ﬁlm over hoe zij zich verenigden
en nu respect afdwingen. Aanrader
- 16 april op BNN/VARA om 20:30
uur.
Daarna was er veel ruimte
voor de eerste analyse van de
verkiezingsuitslag. De voorzi ers
namen er hun jd voor en kwamen

met zinnige kri eken. De afdelingen
en de par jtop evalueren door en
op de Par jraad van juni zullen we
dit proces afronden.
De Par jraad en het -bestuur stond
open voor een voorstel uit Breda
om met behulp van training en
slimme oplossing de kwaliteit van
het door de afdelingen gecreëerde
materiaal te verhogen.
Daarnaast zijn er twee commissies
benoemt die zich gaan bezighouden
met de Europese Parlementsverkiezingen in 2019. Eén zal zich
buigen over het verkiezingsprogramma en de andere over de
kandidatenlijst.

BAS MAES OPNIEUW FRACTIEVOORZITTTER

M

aandagavond hee de
SP-frac e Bas Maes
opnieuw verkozen tot
voorzi er. Maes was ook de
afgelopen vier jaar frac evoorzi er
en had daarvoor diverse rollen
binnen de SP in Breda waaronder
commissielid en afdelingsvoorzi er.
De nieuwe frac e bestaat verder uit
raadsleden Patrick van Lunteren
(tevens demissionair wethouder),
Dirk Uijl en Boi Boi Huong en
burgerraadsleden Inge Verdaasdonk
en Michel Verschuren. Zij zullen
allen in de raadsvergadering van
aanstaande donderdag beëdigd
worden. Pieter Teurlings blij als
frac emedewerker de drijvende
kracht achter de schermen. Maes:
“Het is een eer om dit team vol
elan, ervaring en poli eke
slagkracht opnieuw aan te mogen
voeren!”

UIT HET BESTUUR

D

e verkiezingen voor de
gemeenteraad zijn achter
de rug en de nieuwe
raad is geïnstalleerd. Na een
grote inspanning van leden,
de verschillende teams, onze
kandidaat raadsleden en derden
zijn we met vier raadsleden
en twee burgerraadsleden
vertegenwoordigd in het poli eke
centrum van Breda.
We wensen Bas Maes, Patrick
van Lunteren, Dirk Uil, Boi Boi
Huong, Inge Verdaasdonk en
Michel Verschuren veel succes de
komende vier jaar als de poli eke
boegbeelden van onze beweging.
Rest ons iedereen te bedanken, die
bij de campagne betrokken was, van
ﬂyeraar tot debater.
De coali ebesprekingen lopen
en jdens een bijzondere
ledenvergadering op 24 maart hee
de vergadering de onderhandelaars
een mandaat meegegeven,
waarbinnen onderhandeld kan
worden. Wanneer besprekingen
tot een eventueel principe akkoord
gaan leiden komen zij daarmee
terug in de ledenvergadering.
Dat kan opnieuw een bijzondere
ledenvergadering betekenen.
Op 24 maart is ook afgesproken,
dat er een commissie komt, die
vanuit de campagne de staat van
de afdeling evalueert en op basis
daarvan aanbevelingen formuleert.
Het ligt in de bedoeling deze in
de maand april af te ronden. Op 4
april is deze commissie jdens de
ledenvergadering geïnstalleerd.
De ledenvergadering hee op 4
april Pierre van Leent aangewezen
als waarnemend organisa e-

secretaris. Dit in ieder geval tot
aan de bestuursverkiezingen in
juni dit jaar. Hij hee zich met het
oog op die verkiezing ook voor die
bestuursfunc e aangemeld.

Pierre van Leent - waarnemend
organisa esecretaris tot juni.

Er wacht ons een nieuwe
periode van 4 jaar, waarin we
onze beweging in Breda willen
uitbouwen en waarin we niet zullen
schromen een beroep op jullie te
doen. We kunnen niet toestaan,
dat de maatschappelijke stroming
in Breda nog sterker liberaliseert en
een grotere tweedeling veroorzaakt.
Ons werk in de wijk en samen met
de wijk zal de basis moeten zijn
om daar tegenwicht in te bieden.
We roepen jullie dan ook op waar
mogelijk in inbreng te hebben in die
strijd. Ons ac eteam, van waaruit
onder meer wordt geﬂyerd, de
buurten bezocht enzovoorts kan
nooit groot genoeg zijn.
Op woensdag 2 mei is onze
volgende reguliere ledenvergadering. In de Wegwijzer aan
de Steendorpstraat 2 van 20.00 tot
22.00 uur.

