Jaarverslag 2017 SGP-jongeren Elburg/Oldebroek
Het jaar 2017 was een intensief en fantastisch jaar voor SGPJ Elburg/Oldebroek! We hebben enorm
veel mooie activiteiten mogen organiseren en zijn daardoor erg zichtbaar geweest.
Afgelopen maart waren er Tweede Kamerverkiezingen. Als lokale commissie waren we in
campagnetijd druk met posters plakken in de gemeente, en schreef onze secretaris Robert over elke
partij een leuke column in de serie #VerkiezingenmetRobert. Ook lieten we na campagnetijd ons
gezicht zien in onze gemeenten. Zo hebben we een werkbezoek afgelegd bij de ATB-vereniging van
Oldebroek.
Het jaar 2017 was voor ons ook een jaar waarin we in de landelijke media terecht kwamen. Toen we
in juni een activiteit met Kees van der Staaij wilden organiseren over de islam, was een
disrespectvolle tweet van BNN-presentator Tim Hofman aanleiding om een open brief naar hem te
sturen en hem uit te nodigen voor onze avond. Ook kwam onze activiteit landelijk onder de aandacht
door onrust over de ‘’bomposter’’. Deze hebben we vervangen, omdat deze niet meer bruikbaar was
als PR-materiaal. Door deze aandacht hebben we wel ons geluid op de radio en in interviews met de
media kunnen laten horen, wat positief is. Uiteindelijk werd deze avond een groot succes waar meer
dan 100 mensen bij aanwezig waren!
In oktober hebben we een tweede avond georganiseerd, in samenwerking met het CDJA. We
nodigden Ybeltje Berckmoes-Duindam uit om het te hebben over haar tijd als Kamerlid van de VVD
en haar problemen als volksvertegenwoordiger in de Haagse wereld te bespreken. Met 40 jongeren
hebben we hier een mooi inkijkje van kunnen krijgen!
Naast deze activiteiten hebben we een aantal keer een bijdrage mogen leveren in PartijDing, het
magazine van SGP Elburg over actuele thema’s. Ook hebben we meegedaan aan de Mars voor het
Leven.
Laurens van der Staaij nam dit jaar afscheid van onze commissie en we zijn blij dat Justin Meijberg en
Maaike Wielink zijn toegetreden tot het bestuur.
Het bestuur van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek kwam dit jaar bijeen op 7 januari, 31 maart, 11
april, 28 april, 19 mei, 15 juni, 31 augustus, 10 november en 1 december.

