Activiteitenplan SGP 2021
1. Inleiding
Het activiteitenplan van de SGP over 2021 is opgebouwd overeenkomstig de subsidiabele activiteiten
die in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) worden onderscheiden. Daarbij wordt uitgegaan
van de 9 in de Wfpp genoemde categorieën (a t/m i). De SGP heeft onder deze categorieën
verschillende activiteiten benoemd.
De doelstelling van de SGP is om Bijbelse beginselen op staatkundig terrein te bevorderen. Daarvoor
zetten veel volksvertegenwoordigers en bestuurders zich in. Ook individuele SGP’ers weten zich
goede ambassadeurs van de partij. Via diverse communicatiemiddelen beoogt de partij met haar
boodschap zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Voor de uitvoering van de in dit plan opgenomen activiteiten wordt op diverse terreinen
samengewerkt met de Tweede Kamerfractie, het Wetenschappelijk Instituut, de
Bestuurdersvereniging, de SGP-Jongeren, de Stichting SGP-Internationaal en de Eurofractie. Allen die
betrokken zijn bij de uitvoering van dit plan weten zich afhankelijk van Gods zegen. Alleen dan zijn de
inspanningen van de SGP vruchtbaar. Die zegen wensen wij onze partij en alle betrokkenen van harte
toe.
Namens het Hoofdbestuur,
M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter a.i.

2. Integraal Strategisch Beleidsplan 2018-2021
In 2018 is een nieuw Integraal Strategisch Beleidsplan (ISB) opgesteld voor de periode 2018-2021. In
dit ISB zijn vijf strategische thema’s geformuleerd. Deze thema’s zijn hieronder (A t/m E) benoemd.
De uitwerking in acties is opgenomen in het activiteitenplan voor zover deze gepland staan in het
jaar 2020.
A. Recruteren en ontwikkelen talent
De SGP wil continuïteit in kwalitatieve politici/bestuurders/bestuursleden. Dat is te realiseren door
betere rekrutering, ontwikkeling en toerusting van talent. Enerzijds gaat het hier om scouten,
selecteren en aantrekken van degene die over 4 jaar actief zullen zijn. Hierbij is aandacht nodig voor
degenen die zelf de SGP opzoeken en andersom. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen en
toerusten van zittende politici/bestuurders/bestuursleden.
B. Positionering en profilering
Een stevige positionering geeft de SGP een grotere herkenbaarheid, een sterkere identiteit, meer
begrip waar de SGP voor staat en de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen. De SGP dient zich
duidelijk en positief te onderscheiden in het politieke speelveld. Daarmee vermindert de SGP het
negatieve effect van media op de beeldvorming rond de SGP. Zowel naar de trouwe achterban als
naar de relevante maatschappelijke doelgroepen wil de SGP bekend staan door de Bijbelse waarden.
Deze groepen kunnen - bij inzet van de juiste taal, boodschap en middelen - de SGP stemmen
opleveren en laten behouden. Maar minstens zo belangrijk: ook meer maatschappelijke sympathie
opwekken voor de SGP-standpunten.
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C. Levendige partij en verbinding met elkaar
De SGP wil op alle niveaus binnen de partij haar belangrijke boodschap delen en uitdragen. Daartoe
is een in de breedte actieve partij nodig. Een partij die gekenmerkt wordt door een effectieve en
prettige samenwerking tussen:
 de geledingen op landelijk en lokaal niveau,
 landelijke, regionale/lokale en internationale SGP-vertegenwoordigers,
 lokale en regionale vertegenwoordigers onderling.
Dit leidt tot meer begrip, onderlinge betrokkenheid en steun, het voorkomen van eilandjes, maar ook
tot synergie, efficiency én resultaat. Het gaat om fris elan, een vitale partij.
D. Activering en ondersteuning van ambassadeurs
SGP-stemmers activeren en ondersteunen om mondig en vrijmoedig op een goede manier het SGPgeluid te laten horen in politieke en maatschappelijke thema’s, relevant voor de SGP. De SGP wil
hiertoe ’opinieleiders’ inzetten om in de breedte de SGP-stemmer te inspireren, het goede voorbeeld
te geven en uit te dagen om zelf ook ‘op te staan’. Door het activeren en ondersteunen van
ambassadeurs willen we bereiken: meer invloed en meer het SGP-geluid laten horen in het
maatschappelijk debat.
E. Versterking internationale netwerken
Vergroten van professionaliteit, samenwerking en wisselwerking tussen en met alle
SGP-geledingen in de internationale politiek. Het gaat om een gemeenschappelijke internationale
agenda waarbij de inspanningen en middelen onderling afgestemd of gebundeld worden. Denken
vanuit SGP-brede thema’s, waarvan de belangrijkste zijn:
 pro-life,
 pro-family,
 pro-Israël,
 Godsdienstvrijheid (Christenvervolging),
 Ondersteunen van Christelijke politieke partijen/politici.
Op deze thema’s willen we kennis en ervaringen uitwisselen met buitenlandse politici en
organisaties.

3. Activiteiten
Politieke vorming en scholing (a)
a.1 Opleidingen en trainingen
De vorming en toerusting van politici, bestuurders en bestuursleden van afdelingen en
kiesverenigingen is van belang om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn hun werk zo goed mogelijk te
doen.
De vorming en toerusting van politici en bestuurders is een verantwoordelijkheid die ondergebracht
is bij de SGP-bestuurdersvereniging. De werkzaamheden voor deze vereniging worden gedaan door
een medewerker die in dienst is van de SGP. De vorming en toerusting van bestuursleden van
afdelingen en kiesverenigingen en afdelingen worden ook vanuit het partijbureau verzorgt.
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De SGP investeert in de coördinatie van een integraal aanbod van scholing en vorming waarbij
diverse partijgeledingen betrokken zijn. Hiervoor is in 2019 een coördinator Scholing & Vorming
benoemd. In 2021 wordt het scholingsprogramma verder uitgebouwd en uitgevoerd.
Informatievoorziening (b)
b.1 Ledenmagazine De Banier
De SGP geeft tien keer per jaar een magazine voor haar leden uit. In elk nummer van De Banier staat
een politiekrelevant thema centraal. In 2021 wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan het
100-jarig bestaan van De Banier.
b.2 Informatie via internet
Voor de informatievoorziening is het internet een belangrijk medium. De partij communiceert via de
site www.sgp.nl en nieuwsbrieven met de samenleving en haar leden. Ook veel afdelingen en
kiesverenigingen hebben een subsite van de SGP. Het partijbureau biedt ondersteuning aan
webmasters. Het internet vervult een belangrijk rol om informatie te verspreiden over de SGPstandpunten over actuele politieke thema’s. Op de website van de SGP verschijnen regelmatig
nieuwsberichten over het werk van SGP-parlementariërs. Publicaties van de SGP zijn online te lezen
via www.digibron.nl. Voor de informatievoorziening naar bestuursleden van afdelingen en politieke
ambtsdragers worden onder meer het SGP-intranet en nieuwsbrieven gebruikt. In 2020 is een
nieuwe website ontwikkeld, deze website wordt periodiek geupdate.
b.3 Partijbijeenkomsten
De reguliere algemene vergadering van de SGP wordt gehouden op D.V. zaterdag 22 mei 2021 te
Nieuwegein. Tijdens het morgengedeelte staan huishoudelijke zaken centraal. ’s Middags is er ruimte
voor actuele politieke en bestuurlijke vraagstukken.
b.4 Ondersteuning afdelingen en kiesverenigingen
De SGP ondersteunt besturen van afdelingen en kiesverenigingen in hun bestuurswerk. Een
belangrijke doelstelling van de SGP is: vitale afdelingen en kiesverengingen. Om besturen hierbij te
ondersteunen wordt gebruik gemaakt van de handleiding vitalisering. Jaarlijks wordt een regiotour
gehouden waarbij bestuursleden kunnen inschrijven op workshops over bestuurlijke thema’s. In
2020 wordt in kaart gebracht in welke gemeenten de SGP nog niet in de gemeenteraad is
vertegenwoordigd, maar deelname aan de verkiezingen in 2022 wel kansrijk is.
b.5 Ondernemersplatform
De SGP heeft een ondernemersplatform om de contacten tussen ondernemers en de politiek te
verstevigen. De SGP wil graag zo goed mogelijk worden geïnformeerd door ondernemers. Voor
ondernemers is het nuttig om te horen wat er speelt in de politiek. Voor deze informatie-uitwisseling
en de ruimte om te netwerken worden door het ondernemersplatform jaarlijks twee bijeenkomsten
georganiseerd. De contributies die via het ondernemersplatform binnenkomen, worden gebruikt
voor verkiezingscampagnes.
Contact zusterpartijen buitenland (c)
c.1 SGP-Internationaal
In 2019 is de SGP gestart met de integratie van de werkzaamheden van de Stichting
Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) en de werkzaamheden van het Internationaal Secretariaat in
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één Stichting. Medio 2020 is dit gerealiseerd. De Stichting VOE heet nu SGP-Internationaal en houdt
zich bezig met het organiseren van politieke bewustwordingsactiviteiten in Oost-Europa, het MiddenOosten en Noord-Afrika en heeft o.a. ook tot taken om het internationale netwerk van de SGP te
versterken. SGP-Internationaal is het eerste aanspreekpunt voor internationaal opererende
christelijke hulporganisaties en politieke zusterpartijen in het buitenland. Daarmee wordt beoogd om
vanuit de expertise van de SGP een bijdrage te leveren aan de christelijke politiek wereldwijd. De SGP
wil het internationale netwerk versterken op belangrijke SGP-thema’s, zoals: pro-family, pro-life en
pro-Israël. Diverse geledingen participeren in een werkgroep die zich bezig houdt met de uitvoering
van de werkzaamheden van SGP-Internationaal.
c.2 ECPM en ECPF
De SGP is lid van de Europese partij, European Christian Political Movement (ECPM) en de politieke
denktank van de ECPM, de Christian Political Foundation for Europe (CPFE).
Politiek-wetenschappelijke activiteiten (d)
d.1 Activiteiten via Guido de Brès-Stichting, wetenschappelijk instituut SGP
De Guido de Brès-Stichting is het wetenschappelijk instituut voor de SGP (WI-SGP). De stichting levert
een bijdrage leveren aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen vanuit staatkundig
gereformeerd perspectief. De SGP steunt het werk van het WI met een jaarlijkse financiële bijdrage.
De stichting is gehuisvest in het partijkantoor van de SGP te Rotterdam.
Politieke participatie jongeren (e)
e.1 Activiteiten via vereniging SGP-jongeren
De Vereniging SGP-jongeren is de politieke jongerenorganisatie van de SGP. De SGP-J is gehuisvest in
het partijkantoor van de SGP te Rotterdam. De SGP-Jongeren zijn nauw betrokken bij de vorming en
toerusting van (kandidaat) politici en bestuursleden.
Ledenwerving (f)
f.1 Ledenwerfacties
Ledenwerving heeft voor de SGP hoge prioriteit. Het ledenaantal groeit langzaam. Door natuurlijk
verloop is nieuwe aanwas nodig om niet terug te zakken. De partij is daarom in 2020 een
ledenwerfcampagne gestart die doorloopt tot in 2021 waarbij afdelingen, kiesverenging en de SGP-J
worden gestimuleerd en ondersteund om actief bezig te zijn met ledenwerving. Om jongeren aan de
partij te binden, heeft de SGP het zogeheten combilidmaatschap ontwikkeld. Jongeren in de leeftijd
van 18 tot 28 jaar kunnen tegen gereduceerd tarief zowel lid zijn van de SGP als de SGP-J. Doelstelling
is dat de SGP in 2021 32.000 leden heeft.
f.2 Ledenbinding
Ledenwerving en ledenbinding liggen wat de SGP betreft in elkaars verlengde. De eerste pijler van
een vitale afdeling is volgens het SGP-vitaliteitsplan het vinden, binden, boeien en betrekken van
leden. Om leden aan de partij te binden organiseert de SGP diverse activiteiten, zoals een Open dag
in de Tweede Kamer en een familiedag. De familiedag wordt tweejaarlijks gehouden. Voor D.V. 2021
staat weer een familiedag gepland. Daarnaast staat in 2021 weer een ledenexcursie naar Straatsburg
gepland.
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Betrekken niet-leden bij activiteiten van de partij (g)
g.1 Promotie
De SGP heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de standpunten en
activiteiten van de partij. Hiervoor worden diverse middelen ingezet, zoals advertentiecampagnes,
folders, video’s, social media campagne. De social media ziet de SGP als een belangrijk middel om te
communiceren met de samenleving. Daarom wordt hier extra in geïnvesteerd.
g.2 Beurzen
De SGP is vertegenwoordigd op diverse beurzen/evenementen om het gesprek aan te gaan met
mensen over de standpunten van de partij. Elk jaar staat de SGP onder meer op de 50plus-beurs en
de familiedagen in Hardenberg en/of Gorinchem. Op dit ook in 2021 mogelijk is hangt mede af van
de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Werving, begeleiding politieke ambtsdragers (h)
h.1 Selectie ambtsdragers
Voor de opstelling van kandidatenlijsten voor verkiezingen dienen potentiële kandidaten
geselecteerd te worden. In 2021 worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De
kandidatenlijst voor deze verkiezingen is in december 2020 vastgesteld. De vorming en toerusting
van kandidaten zal ook in 2021 plaatsvinden.
De SGP investeert in samenwerking met de SGP-bestuurdersvereniging in het scouten van
kandidaten.
De SGP heeft een zogeheten wethouderspool waar een beroep op kan worden gedaan om te
voorzien in vacatures voor wethoudersposten.
h.2 Ondersteuning (kandidaat) politieke ambtsdragers
De ondersteuning van politieke ambtsdragers door middel van advisering en het organiseren van
ontmoetingen voor specifieke doelgroepen is een belangrijke taak van de SGPbestuurdersvereniging. Deze vereniging heeft een eigen jaarplan en begroting. Informatievoorziening
en informatie-uitwisseling vindt plaats via het zogeheten intranet.
Partijbreed wordt gewerkt aan een integraal programma voor de vorming en toerusting van
bestuursleden en politieke ambtsdragers (zie a.1 opleidingen en trainingen).
Verkiezingscampagnes (i)
De SGP heeft een verkiezingsfonds waaruit de kosten die te maken hebben met verkiezingen worden
onttrokken. Het verkiezingsfonds wordt gevuld door een jaarlijkse dotatie door de partij (i.1), met de
opbrengst van de donaties van het ondernemersplatform (i.2) en met de opbrengst van giftenacties
voor verkiezingen (i.3).
 Op D.V. 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. In 2020 is
hiervoor een campagnecommissie ingesteld. De campagnecommissie bestaat uit drie teams: team
evenementen, team studio en team content. De teams worden aangestuurd door een kernteam
dat bestaat uit de campagneleider en de leidinggevenden van de drie teams.

3. Personeel
De SGP heeft in Rotterdam een partijbureau met een team van mensen om de hiervoor genoemde
werkzaamheden uit te voeren. De personeelssamenstelling van het partijbureau bestaat uit:
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 drs. J.W. van Berkum, 1,0 fte (directeur)
 mw. H.W. Buurveld-Boer, 0,28 fte (interieurverzorgster)
 mw. B.B. van der Elst-de Weerd, 0,4 fte (secretarieel-administratief medewerker)
 W. Goudriaan, 1,0 fte (adviseur afdelingen/kiesverenigingen)
 V.M. Holleman, 1,0 fte (adviseur bestuurders en communicatiemedewerker)
 mw. T. van Ingen-Olieman, 0,5 fte (secretaresse)
 mw. R. Kunst, 0,6 fte (content-creator)
 mw. C.J. Mourits-Nieuwenhuis MA, 1,0 fte (strategisch communicatieadviseur)
 mw. H.M. Neeleman, 0,9 fte (secretarieel-administratief medewerker)
 mw. drs. S. Paul-Cammeraat, 0,5 fte (controller)
 mw. C.W. Pors-de Visser, 0,5 fte (secretarieel-administratief medewerker)
 J.S. van der Ree Doolaard, 0,9 fte (eindredacteur De Banier en communicatiemedewerker)
 mw. A. Roos, 0,8 fte (communicatiemedewerker)
 mw. A.C. Weerheim, 1,0 fte (management assistente)
 mw. M. Westerhout, 1,0 fte (administrateur)
Daarnaast verrichten ook het Wetenschappelijk instituut, de SGP-Jongeren hun werkzaamheden
vanuit het SGP-partijbureau.

4. Bestuur
De bestuurlijke verantwoordelijkheid berust bij het Hoofdbestuur van de SGP. De samenstelling van
het bestuur is:
 M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter a.i.
 Ds. G.W.S. Mulder, vice-voorzitter
 Mr. L.G.I. Barth, secretaris
 J.W. Keuken MBA, penningmeester
 vacature, algemeen adjunct
 Drs. Ing. G.H. Averesch
 J.W. Benschop
 Ds. A.A. Egas
 Mr. M.J.W. Hoek
 Drs. P.W.J. Hoek
 Ds. M. Klaassen
 Ir. L. de Knegt
 Dr. H.F. Massink
 Ing. B. van der Weerd
De partijvoorzitter van de SGP heeft een dienstbetrekking voor 0,2 fte. De overige leden van het
Hoofdbestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle bestuursleden ontvangen op
declaratiebasis een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten. Bestuursleden (niet zijnde de
partijvoorzitter) ontvangen voor niet-reguliere vergaderingen een brutovergoeding van 3% van het
maximum van schaal 13 BBRA toe te kennen onder aftrek van eventueel van derden ontvangen
vergoedingen. De SGP is in 2020 een werving gestart voor een nieuwe voorzitter die in 2021 moet
leiden tot een verkiezing door de ALV.

5. Financiën
Financiering van de activiteiten van de SGP vindt hoofdzakelijk plaats door middel van:
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subsidie die wordt ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;
contributie van SGP-leden;
giften;
legaten (incidenteel).

De SGP heeft een algemene reserve ter dekking van exploitatietekorten. Daarnaast wordt vermogen
gereserveerd voor de volgende risico’s en bestemmingen:
 Continuïteitsreserve werkorganisatie
 Risicoreserve terugval aantal zetels
 Risicoreserve beleggingsportefeuille
 Bestemmingsreserve huisvesting
 Bestemmingsreserve ICT
 Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen
 Bestemmingsreserve afdelingen
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