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SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn steekt fel van wal: ‘Ik
wil een stad voor álle Rotterdammers. Niet alleen voor de
‘succesvollen’ zoals dit stadsbestuur het het liefste ziet.
Daarom ga ik graag de strijd aan tegen armoede in onze stad.
Niet door alle armen de stad uit te jagen, maar door mensen
aan het werk te helpen en ze de ondersteuning te geven die
nodig is. Dit college laat een grote groep Rotterdammers
volledig in de steek.’
Afgelopen maart was de SP een van de grote winnaars van de
gemeenteraadverkiezingen toen de partij van twee naar vijf
zetels schoot. Toch werd er een rechts stadsbestuur gevormd
door Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. De Kleijn: ‘Wij willen
bouwen aan een sociale stad, waarin iedereen rond kan komen
en mee kan doen. Dit stadsbestuur maakt helaas heel andere
keuzes, waardoor mensen niet de steun krijgen die ze verdienen.’
››Hoe vind je dat Rotterdam er voor staat?
‘Rotterdam is een prachtige stad. Dat hoef ik niemand te vertellen. De meeste Rotterdammers voelen zich erg betrokken bij de
stad, doen vrijwilligerswerk of zijn actief in hun wijk. In onze
stad hoef je je echt nooit te vervelen. Tegelijkertijd hebben we
een stadsbestuur dat zijn handen aftrekt van veel mensen. Een
stadsbestuur dat ervoor kiest om er alleen te zijn voor de zogenaamd succesvolle Rotterdammers. Zodra je je baan verliest,
ziek wordt of op een andere manier in de problemen raakt, dan
krijg je niet de hulp die je nodig hebt. En kijk uit hé, dat kan
iedereen overkomen.'
››Wat betekent dat in de praktijk?
‘Het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA kiest ervoor
om keihard te bezuinigen op de bestrijding van armoede.
Ruim 13 miljoen wordt er minder uitgetrokken voor hulp aan
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INTERVIEW SP-FRACTIEVOORZITTER LEO DE KLEIJN

EEN STAD VOOR ALLE
ROTTERDAMMERS
mensen die moeilijk rond kunnen komen. En ik ben bang dat
dit bedrag nog flink toeneemt. Werklozen, ouderen, chronisch
zieken en mensen met een beperking zijn hier de dupe van.
In onze stad groeit een op de vier kinderen op in armoede. Zij
hebben ouders die werkloos zijn geraakt of die met hun baan
niet genoeg verdienen om rond te komen. In plaats van dat
zij een steuntje in de rug krijgen van de gemeente, wordt er
gezegd: 'Zorg maar dat je snel weer aan het werk komt...' In een
tijd met hoge werkloosheid en weinig banen is dit voor veel
mensen een uitzichtloze situatie. Het allerergste vind ik dat het
hele gezin daar de dupe van is. Kinderen die niet iedere dag een
warme maaltijd krijgen of niet op sportles kunnen, dat mogen
we niet accepteren.’
››Maar er moet toch ook bezuinigd worden?
‘Dat hangt er vanaf welke keuzes je maakt. Dit college kiest
ervoor om miljoenen aan cadeautjes uit te delen aan het grote
bedrijfsleven in de haven door lastenverlaging. Ook mensen
met een behoorlijk hoog inkomen gaan er op vooruit. Zonder
die cadeautjes voor de rijken zou er geld genoeg zijn om de ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben op z'n minst
op peil te houden. De keuze die de partijen in het stadsbestuur
hebben gemaakt is een ideologische keuze. Zij geloven dat ze
werken meer lonend kunnen maken door mensen die toch
al bijna niets hebben het nóg moeilijker te maken. Er wordt
gesproken over een ‘financiële prikkel’ om mensen aan het
werk te krijgen. Alsof deze mensen anders niet willen werken!
Als ze mensen zonder werk extra willen motiveren om werk
te zoeken, dan kunnen ze er beter voor zorgen dat werkenden
meer geld overhouden.’
››Welke keuzes maakt het stadsbestuur nog meer?
‘Veel buurthuizen, bibliotheken en zwembaden gaan dicht.
Simpelweg omdat ze niet meer de subsidie krijgen die ze

nodig hebben. Terwijl het belang van deze voorzieningen in
de wijken heel groot is. Het zijn plaatsen waar veel verschillende mensen samenkomen, waar kinderen met elkaar spelen
en waar de sociale cohesie van de wijken versterkt wordt.
Door daarop te bezuinigen wordt er op de korte termijn geld
bespaard, maar voor de lange termijn worden er grote problemen gecreëerd. We moeten zorgen dat er geïnvesteerd wordt in
voorzieningen in de wijken, dat mensen aan het werk kunnen
blijven en dat de zorg op peil blijft.’
››Wat is er dan aan de hand in de zorg?
‘Er verandert veel in de zorg. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de thuiszorg en veel verzorgingshuizen sluiten de
deuren. Dit gaat gepaard met grote bezuinigingen. Rotterdam
liep vooruit op deze bezuinigingen en daardoor hebben afgelopen jaar al veel mensen in de zorg hun baan verloren. Een
deel van deze zorgmedewerkers moet nu – om een uitkering
te ontvangen – hetzelfde werk doen in de thuiszorg, maar dan
zonder het bijbehorende salaris! Ook wordt de druk op mantelzorgers steeds groter. Zij moeten de zorg opvangen die eerst
door een professional werd gedaan. Wat mij betreft krijgen alle
mensen die in de zorg werken een eerlijk loon. Zij doen ontzettend belangrijk werk voor onze samenleving en moeten daar
dus ook naar beloond worden.’
››Waar staat de stad over 5 jaar?
‘Dat hangt er vanaf of we alles accepteren wat er nu gebeurt.
Als het zo doorgaat is Rotterdam straks Rotterdam niet meer. Ik
accepteer dat niet en blijf me verzetten tegen de asociale voorstellen van het college. Als we investeren in banen, de lokale
lasten eerlijk delen en zorgen voor mooie wijken met goede,
duurzame woningen, dan maken we de stad een stuk socialer.
Gelukkig willen veel mensen samen met ons hieraan bouwen.
Samen gaan we de strijd aan voor een sociaal Rotterdam.’ •

ZORG
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Goedkopere zorg is niet per se betere zorg, niet iedereen
is 'in zijn kracht te zetten', niet alle ouderen willen thuis
blijven wonen, en er moet altijd genoeg zorg zijn voor wie
het nodig heeft. Dat vindt de SP. Er gaat helaas per 2015 veel
veranderen in de zorg. Dit door de kabinetsbezuinigingen
op thuiszorg en andere zorg, maar ook dankzij het Rotterdamse stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66.
Recht op zorg is er niet meer. Je moet aan kunnen tonen dat
je hulp nodig hebt. Bewijs maar eens dat je iets niet zelf meer
kan, en dat je ook niet veel hulp kan krijgen van familie en
vrienden. En dat je je ziekte of handicap niet aan had kunnen
zien komen. De komende jaren gaat het nog meer uitmaken
of je arm of rijk bent. Rijke mensen komen altijd aan zorg. Die
kopen de zorg die ze nodig hebben gewoon zelf in. Tegelijkertijd worden de verzorgingshuizen gesloten, omdat de overheid

'BANENVERLIES DREIGT IN DE ZORG'

GEWOON MEER GELD
vindt dat ouderen thuis moeten blijven wonen. En laten we
vooral het banenverlies in de zorg niet vergeten. Elke dag vallen er ontslagen in de zorg en komen er weer werklozen bij.
Wijkteams gaan regelen dat de Rotterdamse ouderen en gehandicapten voldoende zorg krijgen. Ze worden het eerste aanspreekpunt in de wijk. Geen slecht idee, maar ze moeten wel
uitkomen met een vast budget. Er is minder geld beschikbaar
voor zaken als thuiszorg, trapliften en andere hulpmiddelen
voor gehandicapten en zieken. Dat moet veranderen, en daar is
de Rotterdamse SP ook mee bezig.

VERKOMMEREN IN DE BIJSTAND

werkplek te krijgen. Als de voorstellen van de SP voor meer
arbeidsplaatsen niet doorgaan, dan zullen talloze mensen met
een handicap roemloos in de bijstand verkommeren.
De SP begrijpt dat de overheid vindt dat Rotterdammers veel
zelf kunnen, zoals een buurthuis beheren. Maar dan moeten
die buurthuizen er wel zijn! Jammer genoeg willen coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA de komende
jaren veel bezuinigen op welzijn en maatschappelijk werk. Dus
weinig ondersteuning voor mensen die zich zelf willen helpen.
De SP zal blijven strijden voor meer buurthuizen.
De conclusie: er moet gewoon meer geld bij. Voor fatsoenlijke
zorg en voor een fatsoenlijke oude dag! •

Mensen met een handicap willen ook graag werken, net als
iedereen. Helaas wordt per 2015 de sociale werkvoorziening
afgebroken. Het zal moeilijk zijn om nog een 'beschutte'
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Veel Rotterdammers hebben het financieel niet makkelijk
en hebben zelfs schulden. Daaronder zijn veel mensen met
een uitkering, maar ook mensen met lagen inkomens zoals
postbezorgers, thuiszorgwerkers en magazijnmedewerkers.
De Rotterdamse ouderen zijn ook niet de rijkste; een flink
aantal heeft alleen AOW of een onvolledige AOW. Ook mensen met een handicap of een ziekte hebben het meestal niet
breed. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Niet
voor niets hebben we vijf voedselbanken, twee kledingbanken en vele andere organisaties die al die mensen proberen
te helpen. Deze mensen hebben erg weinig kans om hun
inkomen te verhogen, dat mag duidelijk zijn.
Het armoedebeleid van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA
gaat uit van maar één ding: het vinden van werk. Werk dat
overigens vaak zo slecht betaalt dat het je koopkracht nauwe-
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'900 EURO PER JAAR MINDER'

ARMOEDE, ALLEMAAL
JE EIGEN SCHULD
lijks verbetert. En er zijn weinig banen. Minima in Rotterdam
krijgen vanaf 2015 bijna niks meer aan inkomenshulp. Geen
langdurigheidstoeslag meer. Geen kindertoelage. Geen volledige kwijtschelding van afvalstoffenheffing meer, maar hup,
een rekening van 175 euro. Waanzin! Dit betekent voor veel
Rotterdammers dat ze tot 900 euro per jaar minder binnen
krijgen. Dit zijn mensen die met een beetje geluk 150 euro per
maand voor boodschappen en kleren hebben.

verplicht naar het Werkplein in Delfshaven, de ene dag aan
je CV werken en de andere dag papier prikken. En als zelfs de
sociale dienst inziet dat een betaalde baan niet echt reëel is,
dan moet je alsnog wat terugdoen voor de uitkering. Verplicht
vrijwilligerswerk. 20 uur per week. Weiger je? Dan krijg je een
boete op je uitkering. Dan hebben we het niet over een paar
tientjes, maar over één of twee of zelfs drie maanden geen
uitkering. Ook bij gezinnen met kinderen.

PAPIER PRIKKEN

Zo krijgen de Rotterdammers waar het hier om gaat, de arme
Rotterdammers, de Rotterdammers zonder betaalde baan, het
gevoel dat de maatschappij niet op ze zit te wachten, sterker
nog, dat het allemaal hun eigen schuld is. En dat is behoorlijk
triest. •

Als je een uitkering hebt, ben je helemaal de klos. Om te beginnen krijg je de eerste vier weken geen uitkering. Die periode
moet je gebruiken om een baan te vinden. Ook als je 63 bent, of
als je een handicap hebt, of net moeder bent geworden. Mocht
je, in de ogen van de ambtenaren, kans op een baan hebben,
dan ga je drie maanden naar Werkloont. Twee dagen per week

JEUGD
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Bijna vijftien procent van de Rotterdammers is werkloos:
zo'n 65.000 mensen. Een kwart van de jongeren zit zonder
baan, en onder sommige groepen jongeren is de werkloosheid net zo hoog als onder jongeren in Spanje en Griekenland: 50 tot 60 procent. Dat is één van de grootste problemen van deze tijd. Het stadsbestuur en het kabinet doen
alsof werkloosheid je eigen schuld en probleem is. De waarheid is: werkloosheid kan iedereen overkomen, en wordt
vaak juist door politieke plannen veroorzaakt. Iedereen die
kan werken moet kunnen werken, vindt de SP: er is genoeg
belangrijk werk te doen.
Vroeger was postbode of vuilnisman een baan. Je werkte de
hele week en kreeg daarvoor een fatsoenlijk loon. Al die banen
zijn verdwenen: een postbode is een ZZP'er geworden die een
minimaal stukloon krijgt. In de groenvoorziening en bij de

'EEN KWART VAN DE JONGEREN ZIT ZONDER BAAN'

WERK VOOR IEDEREEN
Roteb werken steeds meer mensen voor hun uitkering, zonder
daar salaris voor te krijgen. In de thuiszorg en elders in de zorg
worden duizenden banen geschrapt door bezuinigingen. En de
ID-banen die er tot een paar jaar geleden waren zijn verdwenen: al die mensen die nuttig werk deden als conciërge op
een school of toezichthouder in een speeltuin zitten nu thuis.
De economische crisis maakte nog eens zo'n 25.000 mensen
werkloos – zowel lager als hoger opgeleiden.
Rotterdam kan de crisis niet alleen oplossen. Maar de gemeente kan wel duizenden mensen aan het werk helpen. Zij kunnen
nuttig werk doen dat nu blijft liggen – op scholen, in de zorg en
op straat in de wijken. Als we investeren in het renoveren en
energiezuinig maken van huurwoningen kunnen we duizenden bouwvakkers aan het werk helpen. We kunnen kleine
ondernemers en ZZP'ers ondersteunen en helpen verder te

groeien. En we kunnen zorgen dat jongeren makkelijker aan
een stage- of leerwerkplek komen, en dat hun opleiding zo
goed mogelijk aansluit bij de banen die er zijn.
Werkloosheid kan iedereen overkomen. Ook wie nu een
goede baan heeft, loopt het risico ontslagen te worden. En er
zijn ruim tienduizend Rotterdamse jongeren die graag willen
werken, maar nu noodgedwongen thuis zitten. Dat is niet hun
eigen schuld, maar een probleem waar we ons met z'n allen
druk over moeten maken. Om uit de crisis te komen en het
aantal banen te laten groeien, moet er een ander kabinet komen dat echt investeert in de economie. Als we ervoor kiezen
is er genoeg voor iedereen: genoeg om te zorgen dat niemand
in armoede hoeft te leven, en genoeg werk om iedereen in staat
te stellen naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. •
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Fatsoenlijk en betaalbaar wonen, ook voor mensen met een
laag inkomen, is niet alleen een belangrijke sociale verworvenheid, het is ook een noodzaak voor een stad als Rotterdam. In onze stad is meer dan de helft van alle huishoudens
aangewezen op een woning in de sociale huursector.
Maar blijft die sociale huursector nog wel betaalbaar? Uit een
groot woonlastenonderzoek in 2012 onder huurders in regio
Rotterdam en Haaglanden bleek dat maar liefst 87 procent van
de huishoudens met recht op huurtoeslag te weinig overhoudt
voor benodigde dagelijkse uitgaven na het betalen van de huur
en energierekening. Om precies te zijn: 53 procent van alle
huurders van corporatiewoningen in Rotterdam heeft hogere
woonlasten dan het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert in haar richtlijn.
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'IN VIJF JAAR TIJD IS DE HUUR MET
120 EURO GESTEGEN!'

HUUR TE DUUR!

Duizenden Rotterdamse gezinnen en alleenstaanden betalen
nu al elke maand meer dan een derde van hun inkomen aan
woonlasten. Dankzij kabinetsmaatregelen stijgen de woonlasten in een rap tempo, Rotterdamse huurders krijgen dankzij
de verhuurdersheffing jaarlijks een huurverhoging van 4 tot
6,5 procent voor hun kiezen. Als voorbeeld: een huishouden
met een huur van 550 euro per maand betaalt in vijf jaar met
4 procent huurverhoging bijna 120 euro meer aan huur per
maand! Slechts een deel hiervan wordt opgevangen door de
huursubsidie, enkel voor alleenstaanden, ouderen en in bijzondere gevallen.

ENERGIEZUINIG
Willen we dat in Rotterdam meer mensen en gezinnen voldoende overhouden om van rond te komen, dan moeten we
niet alleen zorgen voor voldoende sociale woningen, maar
ook voor meer goedkope huurwoningen onder de 375 euro

per maand. Juist van deze categorie zijn de afgelopen tien jaar
tienduizenden woningen onttrokken aan de Rotterdamse voorraad.
Verder moet Rotterdam alles op alles zetten om zo veel
mogelijk huurwoningen energiezuiniger te maken. Energiekosten zijn een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten.
Verbeteringen zoals dubbel glas, CV en spouw- en vloerisolatie
zouden naast comfort ook een lastenverlichting opleveren
voor huurders. Helaas ligt het tempo van verduurzaming in
Rotterdam te laag, op slechts 40 procent van de landelijke
richtlijnen voor 2020. De gemeente zou actief samen met de
woningcorporaties hun voorraad moeten aanpakken en ervoor
moeten zorgen dat het maximale deel van de beschikbare
subsidie uit het Energieakkoord (400 miljoen euro) richting
Rotterdam komt. Dat is goed voor de woonlasten, het milieu en
het levert extra banen in onze stad op. •

KIND
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'BIJNA 40.000 KINDEREN IN DE ARMOEDE'

ELK KIND HETZELFDE

Een op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in armoede.
Armoede houdt in dat kinderen ongezond eten omdat er
niet genoeg geld is voor een volledige maaltijd. Ouders
zijn soms zo druk bezig met iedere maand rondkomen dat
kinderen minder aandacht krijgen. Armoede houdt in dat
een kwart(!) van de Rotterdamse kinderen niet goed mee
kan doen in de maatschappij. Dat ze een onzekere toekomst
hebben door hun slechte start. Dat zegt ook een onderzoek
van Unicef uit 2012.

miljoen euro bezuinigt op het armoedebeleid. Het kan dus nog
erger worden.
De SP diende bij de laatste begrotingsbehandeling voorstellen
in om de kindertoelage voor minima met kinderen te behouden, en te zorgen voor gratis sporten voor deze kinderen.
Helaas stond de SP hierin vrijwel alleen. Maar we geven niet
op. Buiten de gemeenteraad voert de partij ook op straat actie
voor kinderen in armoede.

De laatste harde cijfers over kinderen in armoede zijn van 2011.
Daaruit blijkt dat er maar liefst 38.500 kinderen in Rotterdam
in armoede leven. Tel hier bij op dat het kabinet van VVD en
PVDA mensen die het krap hebben keihard aanpakken en dat
het huidige college van Leefbaar, D66 en CDA ook nog eens 20

De Rotterdamse SP voerde het afgelopen jaar samen met
jongerenclub ROOD actie voor kinderen in de armoede. Met
een bord met daarop vier verschillende kinderen werd aan
Rotterdammers gevraagd: ‘Welk kind verdient het volgens u
om in armoede te leven?’ De Rotterdammers gaven allemaal

NIEMAND IN ARMOEDE

hetzelfde antwoord: wat de reden ook is voor het feit dat de
ouders het minder breed hebben, kinderen mogen nooit in
armoede leven. Veel Rotterdammers schrokken zich rot toen ze
hoorden dat er zo’n groot aantal van de Rotterdamse kinderen
in armoede leeft.
De SP is voor een structurele oplossing van het armoede probleem. Ouders moeten genoeg geld hebben om hun kinderen
mee te laten doen in de stad, en hebben dus banen nodig of op
zijn minst een fatsoenlijk inkomen. Kinderen zelf kan je helpen
door ze gratis te laten sporten of muzieklessen te geven en te
zorgen dat ook arme kinderen mee kunnen op schoolreisjes.
Op deze manier zorgen we er samen voor dat elk Rotterdams
kind dezelfde kans heeft om zich op een goede, gezonde en
gelukkige manier te ontwikkelen. •
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'ONS BELASTINGSTELSEL
VERGROOT DE
ONGELIJKHEID VERDER'

En wie in een arm gezin geboren wordt, heeft steeds meer kans
om arm te blijven. De toegang tot goed onderwijs wordt duur
betaald. Onze kinderen beginnen straks na hun studie het
werkende leven met een forse schuld, zij staan vanaf het begin
op achterstand. Ons belastingstelsel vergroot die ongelijkheid
verder, want de grootste vermogens worden amper belast,
terwijl gewone werknemers juist buitensporig veel belasting
moeten betalen.

COLUMN EMILE ROEMER

GELIJKE KANSEN EERLIJK DELEN
Foto: Suzanne van de Kerk

Nederland is een mooi en rijk land. Met verschillende
mensen, maar ook met grote verschillen in rijkdom. Voor
mij is het belangrijk dat we aan een samenleving werken
waar iedereen gelijke kansen heeft. Niet omdat alle mensen
hetzelfde moeten zijn, maar wel omdat álle Nederlanders
recht hebben op loon naar werken en een eerlijke kans om
het beste van het leven te maken. Dat vraagt om politiek die
niet wegkijkt van grote verschillen, maar juist om politiek
die deze verschillen wil aanpakken.
Twee op drie Nederlanders vinden het logisch dat miljonairs
wat extra belasting betalen, zodat de lasten voor lage- en mid-

deninkomens omlaag kunnen. Voor hen is het heel logisch dat
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zij vinden het
juist onlogisch dat de belasting op grote vermogens en grote
winsten steeds verder verlaagd is. Dat strookt niet met de solidariteit die voor Nederlanders juist heel normaal is. Dat gevoel
van solidariteit zit ons namelijk in de genen.
In Rotterdam groeit een op de vier kinderen op in armoede.
Deze kinderen krijgen niet de kansen die ze verdienen. Niet
iedere avond een warme maaltijd, niet naar verjaardagsfeestjes
van vriendjes en thuis geen computer om het huiswerk op te
maken. Deze kinderen beginnen met een enorme achterstand.

Natuurlijk, er zullen altijd verschillen zijn. Dat houdt het leven
spannend en maakt onze samenleving vitaal. Maar de extreme
ongelijkheid die we nu meemaken schiet veel mensen in het
verkeerde keelgat. Samen kunnen we dit veranderen en ervoor
zorgen dat de gescheiden werelden waarin we leven een stukje
dichter bij elkaar komen. Dat kan door de lasten van lage- en
middeninkomens te verlagen en die van de allerrijksten iets
te verhogen. Zo pakken we de extremen aan: dan hoeven
400.000 kinderen in ons land niet op te groeien in armoede en
krijgen middeninkomens meer te besteden. Steunt u de SP in
het verkleinen van de ongelijkheid? Sluit u zich dan aan
bij onze partij. Samen kunnen we bouwen aan een socialer
Rotterdam en een beter Nederland! •

MELDPUNT SP ROTTERDAM
De gemeente Rotterdam gaat in 2015 flink bezuinigen
op het sociale beleid. Op de thuiszorg is al flink bezuinigd. Volgend jaar wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor ouderenzorg en jeugdzorg. De verplichtingen
voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten worden flink
aangescherpt. Wat merkt u van de bezuinigingen door
de gemeente? Meld het de SP.

De SP wil graag weten welke problemen er spelen in
Rotterdam. Die informatie gebruiken we om in en
buiten de gemeenteraad de gevolgen van het kabinets- en
gemeentebeleid aan te kaarten. Als het mogelijk is, helpen
we u een oplossing te vinden voor uw probleem of verwijzen we u door.
• Hebt u minder zorg gekregen of krijgt u niet waar u
recht op hebt?
• Helpt de sociale dienst u van de wal in de sloot?

• Hebt u op een andere manier last van de bezuinigingen
van de gemeente?
• Ziet u misstanden waarvan de SP op de hoogte moet
zijn?
Bel dan naar (010) 340 06 80 en spreek uw naam,
telefoonnummer en verhaal in. We nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.
Of kijk op: www.rotterdam.sp.nl/meldpunt •
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:

:

:

IBAN (rekeningnr.)

plaats en datum

handtekening

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

:
telefoon

:
email

af aan ROOD.

bank Indentificatie (BIC)*:
mobiel:

geboortedatum:
:
postcode

:

:
adres + huisnr

land

:
roepnaam

woonplaats:
:
naam

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

m/v
voorletters:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €
o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

doorloPende mACHtiGinG
Bon om lid te worden

Jaarkrant Rotterdam 2014

LID WORDEN?
Word nu lid van de SP. Dan krijg je
als welkomstgeschenk een USBstick met de film 'Welkom bij de SP',
die een goed beeld geeft van wie we
zijn, wat wij doen en hoe wij dingen
oppakken.
Daarnaast kun je een van de volgende
boeken uitkiezen: 'Het geheim van
Oss' van Kees Slager over de opmars
en succesvolle doorbraak van onze
partij, 'Tegenstemmen' van Jan
Marijnissen over het neoliberalisme en
het socialistische antwoord daarop van
de SP, en 'Tot hier en nu verder', waarin
Emile Roemer zichzelf voorstelt en
vertelt waar hij voor vecht en waar zijn
motivatie vandaan komt.

Deze krant is een uitgave van de SP-fractie
Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam,
(010) 267 33 59, fractie@rotterdam.sp.nl
www.rotterdam.sp.nl

