Financiële armslag
afdelingen vergroot
Op voorstel van de financiële
controlecommissie heeft de
partijraad de Jaarrekening
1998 goedgekeurd. Ook de
accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening. Het
boekjaar 1998 is afgesloten
met een positief resultaat
van 1,6 miljoen. Dat bedrag
is toegevoegd aan de algemene reserve en zal gebruikt
worden om de ambitieuze
congresbesluiten uit te voeren en de campagnekas op
niveau te brengen.
Unaniem nam de partijraad
het voorstel aan om de financiële positie van de afdelingen te versterken. Naast alle
bestaande vergoedingsregelingen en de gratis levering
van veel materiaal krijgen de
afdelingen per jaar een vast
bedrag van 3.000 gulden dat
verhoogd wordt met 750
gulden per raads- of deelraadszetel en 15 gulden per
lid. Deze nieuwe regeling
vergroot de financiële armslag van álle afdelingen, maar
levert de kleine afdelingen
naar verhouding het meeste
voordeel op. De nieuwe regels
gaan in met terugwerkende
kracht tot 1 januari 1999. In
de vergadering werd gewezen
op de grotere verantwoordelijkheid die gepaard gaat met
de uitbreiding van middelen.
Afdelingen moeten vanaf nu
financiële plannen en verslagen maken. Het studiecentrum zal zorgen voor de cursussen die hiervoor nodig zijn.
De financiële verslagen van de
afdelingen zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden
door de accountant.
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Intensieve weekenden in het najaar

'We hebben geen
goeroes die even
een probleem
komen oplossen'
In het najaar komen er- verspreid over het land, steeds voor een andere
regio - vier of vijf weekenden voor de voorzitter plus een tweede man of
vrouw uit de afdelingen. Intensief en compact zullen daarin de praktische en
organisatorische ervaringen aan bod komen die de afgelopen 25 jaar ons
hebben geleerd. Uitvoering van dit voorstel, dat Jan Marijnissen deed op de
partijraad, moet een degelijke start vormen van de verdere versterking van
de afdelingen. Als voorbereiding op de weekenden krijgen de afdelingsvoorzitters drie vragen voorgelegd, die ze in overleg met het bestuur dienen te
beantwoorden:

• Wat zijn je problemen?
• Hoe analyseer je de oorzaak en de historie van de problemen?
• Welke oplossing heb je zelf al bedacht?
die vervolgens opgezet worden, met het afdelingsondersteuningsteam. En ook via de leden van het
partijbestuur, de Kamerleden en het P-team die altijd bereid zijn langs te komen.' Marijnissen waarschuwde echter voor het idee dat problemen in afdelingen wel even van buitenaf opgelost kunnen
worden. 'We hebben geen goeroes die komen vertellen hoe het moet. Ook het afdelingsondersteuningsteam zal dat niet doen. Het team is er voor
assistentie in acute gevallen en voor langdurige
ondersteuning op een beperkt onderdeel.' Het
A-team zal naar verwachting in januari 2000 operationeel zijn. Tot die tijd (en ook daarna) moeten
afdelingen vooral zélf hun problemen oplossen.
Waar dat niet lukt, kan natuurlijk altijd een beroep
gedaan worden op de districtsvoorzitter of het landelijk bestuur. •

Op basis van de antwoorden uit de afdelingen zullen tijdens de weekenden zaken aan de orde komen als de taak van een afdeling, het organiseren
van groei- zowel kwantitatief als kwalitatief- het
doen van onderzoek onder de mensen en de eisen
die gesteld mogen worden aan kaderleden, kerngroepleden en gewone leden van de SP.
Marijnissen benadrukte nog eens dat de afdelingen 'de zintuigen en ledematen' van de partij zijn,
en dus het belangrijkste niveau . Hij concludeerde
verder dat de problemen die zich in de afgelopen
jaren hebben voorgedaan in afdelingen er alles
mee te maken hebben dat er onvoldoende is geïnvesteerd in de overdracht van de collectieve kennis van de SP aan nieuwe mensen in de partij. 'We
gaan dus vanaf nu écht aandacht besteden aan de
afdelingen. Met de weekenden, met de scholingen
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