
ZAANSTREEK 
Nieuwsbrief van de afdeling. 19e jaargang , juni 2017. 

Alle bijeenkomsten beginnen (tenzij anders vermeld) om 20.00 uur en vinden  

plaats in Wijkhuis “Het Brandtweer”, Breestraat 110 te Koog aan de Zaan. 

 
Bestuursvoorzitter: 

Gabriella Molica 

Telefoon:  

0611624720 

thuispostmolica@gmail.com 

 

Organisatie secretaris (interim): 

Jan van Keulen 

jjvk@tomaatnet.nl 

 

Penningmeester: 

Mariëtte Kuiper 

mariettekuiper@zonnet.nl 

 

Andere bestuursleden: 

Willem Croese, Anna de Groot,  

Evert Hartog , Zehra Varli  

Jasper van Vliet en  

Patrick Zoomermeijer 

 

SP Gemeenteraad Zaanstad 

Fractievoorzitter: 

Patrick Zoomermeijer 

(ook lid van dagelijks bestuur) 

Telefoon: 06 388 91 120 

Bij geen gehoor SMS of E-mail: 

rodezaanstreek@gmail.com 

 

(steun) fractieleden: 

Roland van Braam 

Evert Hartog 

Maikel Kat 

Nora Swagerman 

fractieassistent: 

Zehra Varli 

 

 

 

 

Hulpdienst SP Zaanstreek 

E-mail: zaanstreek@sp.nl 

Telefonisch spreekuur 

donderdagochtend van  

8.30 uur tot 10.30 uur  

075-6218700.  

Het inloopspreekuur is op 

iedere eerste donderdag  

van de maand in 

Van 11.00 tot 13.00 uur:  

Buurtcentrum de Pelikaan, 

Kervelstraat 185, Krommenie. 

(naast de Bieb) 

 

SP Zaanstreek op internet 

http://zaanstreek.sp.nl 

 



 

AGENDA:  
 

Wo. 21 juni: Thema Racisme en discriminatie 

Wo. 28 juni: Bestuursvergadering. 

Vrij. 30 juni: Filmavond. 

Wo. 5 juli: Actieve Leden Groep Vergadering. 

Ma. 10 juli: Tribune inpakken in Amsterdam 

Wo. 12 juli: Thema Leefomgeving en veiligheid 

Wo. 19 juli: Thema Wonen 2 

Wo. 26 juli: Bestuursvergadering 

 

 
MENSELIJKE WAARDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN SOLIDARITEIT  

OPROEP KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 
 
Beste partijgenoten, 
 
Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat wij als afdeling niet al-
leen een goed programma moeten schrijven maar dat wij ook een goede lijst met kandidaten moeten samen 
stellen. Om die reden vragen wij nu alle leden die belangstelling hebben voor een plaats op de lijst en die den-
ken in staat te zijn om de functie van gemeenteraadslid goed te kunnen vervullen zich aan te melden.  Hieron-
der treffen jullie alle nodige informatie. 
 
Procedure kandidaatstelling: 
- Aanmelden als kandidaat kan tot 1 september 2017; 
- Er worden individuele gesprekken gevoerd tussen de mogelijke kandidaten en de kandidatencommissie; 
 - De kandidatencommissie stuurt een evaluatie van de gesprekken naar het afdelingsbestuur; 
- Na die gesprekken wordt een conceptlijst opgesteld en de kandidaten worden daarover geïnformeerd; 
- de algemene ledenvergadering stelt de definitieve lijst vast. 
 
Profiel van de kandidaten: 
Hier zie je welke eisen gesteld worden. De kandidaat: 
- Onderschrijft het gedachtengoed van de SP en is in staat om dat uit te dragen; 
- is actief binnen de afdeling of is bereid om actief te worden; 
- is in staat om (schriftelijke) informatie goed te analyseren en te vertalen in politieke standpunten; 
- onderschrijft het motto “geen fractie, zonder actie” en is bereid om mee te doen aan de acties van de afdeling; 
- heeft de scholing “Lokale politiek” van de SP gevolgd of is bereid dat te doen; 
- is in staat politieke standpunten in concrete actiepunten te vertalen; 
- kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren; 
- beschikt over schriftelijk- en communicatieve eigenschappen en heeft contact met groepen in de samenleving; 
- stemt in met het overdragen van de raadsvergoeding (afdrachtsregeling) aan de partij. 
 
Herken je je hierin, wil je aanmelden of heb je vragen,  
stuur dan een mail naar onze secretaris:  
Jan van Keulen.  jjvk@tomaatnet.nl 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Gabriella Molica 
Voorzitter SP Zaanstreek 
 


