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SP presenteert programma en kandidatenlijst 

Wilt u het socialer of nog liberaler? Die keuze legt de SP voor aan de kiezers in haar nieuwe 
conceptverkiezingsprogramma "Nieuw vertrouwen". Op 30 juni heeft het SP-partijcongres 
de definitieve versie vastgesteld. Daarnaast is de kandidatenlijst gepresenteerd, een mix 
van continuïteit, ervaring en jong talent. Na lijsttrekker Emile Roemer wordt de top van de 
lijst aangevoerd door de huidige Kamerleden. Asser SP fractievoorzitter Jan Broekema  
staat ook op de kandidatenlijst, op plek 59. 

Meer informatie over de het programma, de kandidaten en de campagne: www.sp.nl 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zegt het voort! 
 

Er zijn nu drie belangrijke redenen om te kiezen voor de SP: 
 

  Sociaal de crisis uit 
  Minder markt, meer samen 
  Vóór de mensen, maar vooral ook mét de mensen 

 
Als lid ondersteunt u de SP natuurlijk al. Maar u kunt heel gemakkelijk nog meer doen. 
Vertel uw buren, collega’s, vrienden, familie enzovoorts over het sociale alternatief van de 
SP, of laat ze de oproep van Emile op internet zien: www.sp.nl/2012/doemee 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Speel of zing mee met de SP! 
 
Wie wil meespelen en/of zingen in een nieuwe, laagdrempelige op te 
richten SP-band? Deze band hoopt de verkiezingscampagne in Assen 
muzikaal te gaan ondersteunen, maar dat kan alleen als we op tijd 
voldoende muzikale SP-ers bij elkaar kunnen brengen.  
 
Kunt u een instrument spelen en/of lekker zingen? Bent u niet bang 
om voor publiek te spelen?  
 
Doe dan mee en bel Peter van de Bunt: 06-50630202 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Oproep van de lokale campagneleider 
 
In de paar weken voorafgaand aan de verkiezingen op 12 september zal de SP in Assen zich 
vaak laten zien om het sterke en sociale verhaal van de SP naar voren te brengen. 

 
Natuurlijk zijn we enkele zaterdagen voor de verkiezingen 
nadrukkelijk en hopelijk ook muzikaal (SP-band!) aanwezig op het 
Koopmansplein. We hebben dan verschillende promotiematerialen 
ter beschikking. En we hebben Emile bij ons! Het doel is 
natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te verleiden om na te 
denken over het alternatief dat de SP kan bieden, en dat op 12 
september ook te verzilveren. Een goede uitslag voor de SP 
vergroot de kansen op een socialer Nederland enorm.  
 
Wilt u meehelpen? Graag! Helpen kan op diverse manieren, en u 
hoeft echt niet persé in SP-kleding op het Koopmansplein te gaan 
staan. De verkiezingsposters moeten ook geplakt worden, om maar 
eens iets te noemen. Er is altijd wel iets dat bij u past. 
 
Meer weten over en/of meedoen met de activiteiten in 

Assen om deze landelijke campagne te ondersteunen?  

Mail naar de campagneleider: bertpoot@hotmail.com 
 
 

 
Ook op onze website kunt u wat wisselende info vinden. Hou de volgende pagina goed in de 
gaten:  http://assen.sp.nl/verkiezingen/TK2012.shtml 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Ledenvragenlijst, speciaal voor u ! 
 
Op onze website staat een digitale vragenlijst, speciaal voor onze leden. Misschien heeft u 
nog niet zo lang geleden deze vragenlijst al eens een keer ingevuld. Maar misschien ook 
niet. Hoort u bij die laatste groep ? Lees dan vooral verder ! 

Via deze vragenlijst kunt u aangeven wie maar vooral wat u bent, wat u kunt, wat u 
interesseert, of u wilt meedoen bij de SP, en zo ja, op welke manier, en nog veel meer. Met 
behulp van de vragenlijst proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van ons 
ledenbestand. Zoals u weet is de SP een zeer actieve partij. We willen graag zoveel 
mogelijk leden betrekken bij onze (vrijwillige) werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn 
zeer divers. Naast fractie- en bestuurswerk zijn veel leden actief bij het verspreiden van de 
Tribune, folderen, flyeren, actievoeren, binnen de kerngroep, de hulpdienst, de nog op te 
zetten werkgroepen, en ga zo nog maar even door. 

Graag willen wij meer van u weten zodat wij u gericht kunnen benaderen als we hulp nodig 
hebben bij bijvoorbeeld acties, of als we meer informatie zoeken over een bepaalde wijk of 
politiek actueel onderwerp.  

Vul de vragenlijst in en doe mee met de SP! 
 
De vragenlijst is hier te vinden :  http://assen.sp.nl/leden/index.shtml 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 


