
 

Schema in aanloop naar het XXI SP Congres 28 november 2015  
 

 

Datum   

Za 24 jan Partijraad Stelt congrescommissie in. 

Za 14 feb 
Eerste bijeenkomst 

congrescommissie 
 

Do 28 mei 

Congresstuk ' De SP aan het werk' 

(2012-2015) verstuurd naar 

afdelingen en geplaatst op SPnet 

 

Do 28 mei – Di 7 juli  

Bespreking van het congresstuk ' 

De SP aan het werk' in de 

afdelingen; verslag van de 

bespreking naar 

partijbestuur/congrescommissie:  

verslagen@sp.nl    

 

Half juni  

Publicatie in Tribune/Spanning en 

SP-net oproep aanmelden 

kandidaten (algemeen) 

bestuursleden voor partijbestuur 

 

Za 20 juni 
Vergadering congrescommissie 

(11:00 uur, De Moed) 
   

Di 7 juli  

Sluitingsdatum voor afdelingen 

voor toesturen verslag bespreking 

'De SP aan het werk'  

 

Wo 12 aug 
Sluiting termijn kandidaatstelling 

PB  
 

Za 22 aug Congrescommissie  

Vr 28 aug Concept voordracht kandidaten PB   

Vr 28 aug 

Toesturen congresstuk en 

voordracht bestuurskandidaten aan 

partijbestuur  

 

Vr 4 sept  

 
Vergadering Partijbestuur 

Bespreking en vaststelling van 

congresstuk en voordracht 

bestuurskandidaten  

Do 10 sept 

Publicatie van het binnen alle 

gelederen te bespreken 

conceptcongresstuk en de 

voordracht bestuurskandidaten op 

SPnet 

 

Vr 11 sept 

Toesturen van het  

conceptcongresstuk en de  

voordracht bestuurskandidaten aan 

afdelingen (oplage op basis van 

aantal afgevaardigden) 

 

mailto:verslatgen@sp.nl


 

Zo 27 sept 12.00 uur 
Deadline afdelingen inleveren 

verslag ledenvergadering 
 

Wo 30 sept 
Deadline aanmelden 

regioconferenties 10 oktober 
 

Vr 2 okt 
Verzending uitnodiging en stukken 

regioconferentie 10 oktober 
 

Wo 7 okt 
Deadline aanmelden 

regioconferenties 17 oktober 
 

Vr 9 okt 
Verzending uitnodiging en stukken 

regioconferentie 17 oktober 
 

Za 10 okt 

Regioconferenties kiezen 

regiovertegenwoordigers; bespreking 

concept-congresstuk; bespreking 

voordracht kandidaten partijbestuur 

Flevoland, Utrecht: De Moed te 

Amersfoort 

Zuid Holland, Zeeland: Engels te 

Rotterdam 

Noord Brabant: Aristo te Eindhoven 

Za 17 okt  

Regioconferenties 

kiezenregiovertegenwoordigers; 

bespreking concept-congresstuk; 

bespreking voordracht kandidaten 

partijbestuur  

Friesland, Groningen, Drenthe: 

Hertenkamp te Assen 

Overijssel, Gelderland: De Moed te 

Amersfoort 

Noord Holland: Aristo te Amsterdam 

Limburg: Oranjerie te Roermond 

Wo 21 okt 

Deadline voor het indienen van 

wijzigingsvoorstellen en moties 

vanuit de afdelingen. 

 

Do 22 okt t/m  

Ma 26 okt 

Congrescommissie schrijft de 

conceptnota van wijziging en  

preadvies  over de ingediende 

wijzigingsvoorstellen en moties.  

 

Wo 28 okt 

Vergadering congrescommissie 

bespreking concept nota van 

wijziging, wijzigingsvoorstellen en 

moties (20:00 uur, De Moed) 

 

Vr 30 okt 

Publicatie op SPnet en verzenden 

nota van wijzigingen inclusief het 

preadvies op de ingediende 

wijzigingsvoorstellen en moties. 

 

Vr 6 nov 

 

Vergadering Partijbestuur (laatste in 

huidige samenstelling) 
 

Ma 2 nov t/m wo 

11 nov 

 

 

 

Afdelingen organiseren 

ledenvergadering voor bespreking 

nota van wijzigingen; kiezen 

afvaardiging congres; brengen 

schriftelijk verslag uit van de 

bespreking aan partijbestuur. 

 

Do 12 nov 12.00 uur 
Deadline aanmelden afgevaardigden 

congres door de afdelingen 
 

Do 12 nov 12.00 uur 
Deadline voor het indienen van het 

verslag van de ledenvergaderingen. 
 

Vr 13 nov t/m  Congrescommissie stelt haar  



Di 17 nov definitieve advies over de 

wijzigingsvoorstellen en moties 

samen. 

Zo 15 nov 12:00 uur 
Deadline voor het indienen van 

actuele moties. 
 

Wo 18 nov 

Vergadering congrescommissie 

vaststellen definitieve advies over de 

wijzigingsvoorstellen en moties 

(20:00 uur, De Moed) 

 

Vr 20 nov 

Toesturen uitnodigingen met 

congresstukken en bundel van 

wijzigingsvoorstellen, moties en 

actuele moties. 

 

Di 24 nov 12.00 uur 
Deadline aanmelden sprekers in de 1

e
 

termijn op het congres 
 

Do 26 nov 12.00 uur 

Deadline intrekken 

wijzigingsvoorstellen, moties of 

actuele moties. 

 

Za 28 nov XXI Partijcongres SP  

Vr 4 dec 
Vergadering Partijbestuur (eerste keer 

in nieuwe samenstelling) 
 

 


