Sinds 14
augustus stromen
de aanmeldingen
dag en nacht
binnen. SP-leden
maken massaal
gebruik van het
nieuwste aanbod
van hun partij:
tomaatnet.
Herman Beekers
is in het partijbestuur
verantwoordelijk
voor onze eigen
Internet-service.
Hij legt in dit
artikel uit dat
tomaatnet veel
betekenissen
heeft, ook voor
de afdelingen.

Het mes van
tomaatnet
snijdt aan
vele kanten
'Perfect dat het nu ook mogelijk is via jullie te internetten.
Het is ieder geval een goed
gevoel bij dit alles en ik ben
ervan overtuigd dat jullie geen
misbruik van jullie laten maken door wie dan ook,' schijft
Wim van Roekei in het gastenboek van de SP-site. En R.
Waardenburg vult aan : 'Weer
eens een prima initiatief van
de SP om gratis Internet aan te

bieden. Nog weer een reden
om lid te zijn en te blijven!'
Zulke reacties maken meteen
duidelijk wat de waarde van
tomaatnet is voor de SP en
haar leden. Het aanbod van
snelle toegang tot Internet, vrij
van reclame, zonder misbruik
van gebruikersgegevens en
tóch gratis, spreekt zeer tot de
verbeelding van de kritische
mensen die de SP bevolken.
Als we zulke welkome service
kunnen bieden, moeten we het
niet laten. Het versterkt de
band tussen de mensen en hun
partij. 'Weer een reden om lid
te zijn en te blijven.' Het versterkt ook het 'wij-gevoel'.
Had je vroeger de 'blauwe
knoop' of het 'gebroken geweertje ' , de eigentijdse versie
daarvan is een e-mail adres
van je eigen club.
Tomaatnet draagt dus bij aan
ledenwerving, aan leden
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Afdelingen
online
Uit diverse afdelingen rees de vraag:
kunnen naast individuele leden ook afdelingen zich aanmelden bij tomaatnet? Ja,
dat kan. Om zo'n account rond te maken,
moet de afdelingsvoorzitter even bellen
of mailen met de SP-ledenadministratie
(Tim van Houten, (010) 243 SS 62,
tvhouten@sp.nl).
Eenmaal online kan de afdeling zich presenteren met een e-mailadres @sp.nl en
eigen pagina's gaan bouwen op
www.sp.nl (zie kader: tomaatnet of
sp.nl?). Inmiddels hebben veertien afdelingen hun eigen stek op de SP-site,
maar dat zijn er volgens Herman Beekers veel te weinig. 'Vooral afdelingen in
grote steden laten echt enorme kansen
liggen als ze zich niet presenteren op
Internet. Dat op onze site niks te vinden
is over ons vele werk in plaatsen als Rotterdam, Leiden, Nijmegen, Arnhem en
Tilburg, vind ik echt niet meer van deze
tijd. Maar ook met andere afdelingen
gaat onze webmaster Hiram van der
Gaag graag aan de slag. ledere afdeling
telt tientallen leden die de ins en outs
van Internet goed kennen en die kennis
graag inzetten voor hun partij. Uiteraard
blijft de verantwoordelijkheid voor de
inhoud van een lokale site wel geheel bij
het afdelingsbestuur liggen.'
Meer weten? Hiram van der Gaag,
tel. (010) 243 SS 31, webmaster@sp.nl

binding en aan de gemeenschapszin in de partij. Maar
onze Internet-service brengt
nog meer voordelen. De komst
van tomaatnet heeft nu al geleid tot een hoger 'Internetbewustzijn ' onder de leden.
Meer mensen realiseren zich
nu hoe actief de SP is in cyberspace. Met de grote website
www.sp.nl, die inmiddels al
meer dan 3400 pagina's vol
nieuws en achtergrondinformatie omvat. Met verschillende campagnesites, zoals
www.waddencampagne.nl en
www.rooiereus.nl. Als 'sponsor' van Spectre, dat binnenkort als e-zine wereldwijd te
lezen zal zijn, en van

www.schipholanders.nl. De
komst van tomaatnet heeft het
bezoek aan 'de SP op het
world wide web' meetbaar fors
verhoogd. Plotseling abonneren ook hele pelotons van
gloednieuwe tomaatnetters
zich op Poster, onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.
En er gebeurt nog meer. Van
heel wat leden horen we dat ze
nu- met de komst van tomaatnet - de knoop hebben doorgehakt en 'online gaan'. Ze beseften al langer de enorme mogelijkheden van Internet, maar
juist de groeiende activiteit van
hun eigen partij in cyberspace
deed hen besluiten niet langer
aan de kant te blijven staan.
Ook dat is een prima zaak voor
onze organisatie. Het is heel
goed dat steeds meer leden alle
SP-nieuws dag en nacht zelf
kunnen opvragen, dat we snel
en goedkoop met elkaar kunnen communiceren via e-mail,
dat we ook op Internet een
vuist kunnen maken.

gratis maar onbetrouwbaar
'account' - is met de komst
van tomaatnet opgelost. Ook,
nee juist onze actieve mensen
kunnen nu snel, goed en gratis
online.
Trouwens, over 'achterblijven '
gesproken ... Iedere-mailtje
dat nu nog door een SP-kaderlid wordt verstuurd en dat
'gesierd' wordt door een adres
bij hotmail, freeler, wish of
hoe al die commerciële gratis
providers ook mogen heten,
is uiteraard een regelrechte
blamage voor onze partij.
Tomaatnet is niet alleen je
'natuurlijke' provider, tomaatnet presteert ook echt beter!
Meld je daarom snel aan op
www.tomaatnet.nl en gebruik
dát account voor je e-mail en
je eigen homepage!

Bij al deze positieve impact
van tomaatnet is er één ding
dat we echt moeten zien te
voorkomen: dat juist onze
actieve leden (lokale bestuurders, raadsleden, enzovoo~t)
en de afdelingen als zodanig
achterblijven in .bovengeschetste, snelle ontwikkeling.
Zij moeten daarin juist vooroplopen. Een jaar geleden al
schreven we in Spanning dat
alle afdelingen 'on line' horen
te zijn, want dat is inmiddels
minstens even nuttig en nodig
als een telefoonaansluiting.
Naarmate onze partij groeit en
overal vertegenwoordigd is, is
ons virtuele netwerk van het
grootste belang om de eenheid
van standpunt te bewaren en
daartoe snel en efficiënt informatie te kunnen uitwisselen.
Alle actieve SP' ers met een
computer in huis, op het afdelingskantoor of op de fractiekamer, hebben alle reden om
zich nu toegang tot Internet te
verschaffen, als ze die niet al
hebben. Het laatste vraagstuk
daarbij -kiezen voor een betrouwbaar maar duur, of een
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Tomaatnet

of sp.nl?
Onze partij kent nu twee 'domeinen'
op Internet: sp.nl en tomaatnet.nl.
Wat is het verschil? Niet alleen de
vraag is eenvoudig, het antwoord ook.
Op www.sp.nl vind je 'officieel' nieuws
en standpunten van de partij. En als je
e-mail krijgt van iemand @sp.nl, dan
weet je dat je te maken hebt met een
persoon die namens de organisatie
spreekt. Op alles wat er gebeurt op
het domein sp.nl, is dus 'de partij'
aanspreekbaar. Hier gelden onze
statutaire, democratische regels.
Tomaatnet is niet meer en niet minder
dan een Internet Service Provider
voor alle individuele SP-leden. Voor
alle e-mailtjes verzonden via tomaatnet en voor de inhoud van de homepages die mensen er bouwen, zijn de
deelnemers persoonlijk verantwoordelijk. De partij is daarop niet aanspreekbaar.
Vandaar dat afdelingen hun 'officiële'
pagina's niet moeten gaan bouwen op
www.tomaatnet.nl, maar op
www.sp.nl. Alle afdelingen die daarom
vragen, krijgen ook een e-mail adres
@sp.nl. Die post wordt automatisch
doorgestuurd naar hun eigen mailbox,
bijvoorbeeld bij tomaatnet.
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