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Vlnr: William Peters, Mathijs Strijards, Wilton Sluiters, Helma Oostelbos en Stefan Jaspers

Ledenvergadering kiest nieuw bestuur
Donderdag 27 September kwamen
de Tilburgse leden van de SP
bijeen om te vergaderen over onze
afdeling. Op deze ledenvergadering
is ook het nieuwe bestuur gekozen,
die het komende jaar hard aan de
slag gaan voor de afdeling.

William Peters (55) is gekozen als
afdelingsvoorzitter. William woont
in Broekhoven, werkte in Tilburg als
adviseur in het sociale domein en is al
ruim 20 jaar lid van de SP.
Stefan Jaspers (30) is gekozen als
organisatiesecretaris. Na jaren
in het bestuur van SP Breda te
hebben gezeten, waar hij eerder ook
organisatiesecretaris was, is hij twee
jaar geleden naar Tilburg verhuisd.
Hij werkt als stucadoor in het bedrijf
van zijn vader en volgt sinds dit jaar
deopleiding bedrijfskunde op de
Avans Breda.

Wilton Sluiters (57) komt van
origine uit Ven-Zelderheide in
Limburg, maar hij woont al jaren in
het centrum van Tilburg. Hij werkt
als woonbegeleider bij Amarant, is 19
jaar agogisch begeleider bij het COA
geweest, is welzijnswerker in hart en
nieren en is gekozen als algemeen
bestuurslid.
De benjamin van dit bestuur is
Mathijs Strijards (18). Hij is bijna
2 jaar lid, maar al sinds 2015
betrokken bij de SP. Hij maakt
muziek- en reclamevideos voor
bedrijven en labels, en is coach en
ervaringsdeskundige geweest bij
Stichting de As. Hij is sinds deze
zomer verhuisd naar Loven, maar
heeft de 18 jaar daarvoor in de
Gesworen Hoek gewoond.
Helma Oostelbos (53) is als
Fractievoorzitter en penningmeester

betrokken bij het nieuwe bestuur.
Zij heeft samen met Tiny Kox en Jan
van de Broek inleidende gesprekken
gevoerd met de kandidaten om
namens het vorige bestuur de
voordracht te bepalen.
De leden kozen met grote
meerderheid voor de voorgedragen
kandidaten. Zij kregen de opdracht
mee om onze afdeling een actieve
rol te geven in Tilburg, en onze
zichtbaarheid op straat te vergroten.

VANUIT DE AFDELING

Schoonmaakactie van januari dit jaar in de Kruidenbuurt

Actieve leden gezocht: “Vele handen
maken licht werk”
Op de ALV afgelopen donderdag
was de bereidheid om weer
actief te worden en ons in te
zetten duidelijk te voelen. We
hebben veel gedaan in Tilburg
de afgelopen jaren. Van onze
succesvolle opruimactie in de
Kruidenbuurt tot het uitdelen van
soep op de Heuvel.
Maar Tilburg is nog niet af. De
SP wil door gaan met bouwen
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aan onze stad en ons in te zetten
voor een schoner en beter Tilburg.
Maar dat kunnen we niet alleen!
Onze inzet zou nergens zijn
zonder de vele moeite die onze
vrijwilligers in de acties steken.
En die strijdvaardigheid willen we
doorzetten,
ook deze bestuursperiode. Want
vele handen maken licht werk!
Daarom een oproep aan al onze
leden, sympathisanten en mensen

die verder willen bouwen aan
Tilburg. Kom met ideeën, tips,
suggesties en verbeteringen, en
sluit je bij ons aan om zo onze
schôône stad nog mooier te
maken!
We horen graag van jullie!

PIUSPOST Magazine is het
nieuwsblad van SP Tilburg, dat
samen met de Tribune verschijnt
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Mathijs Strijards
bestuurslid

AGENDA:

Algemene Ledenvergadering
11 December 2018
19:30 - 21:30 - Piushaven 29

Voor ideeën, tips en hulp:
mathijs@sptilburg.nl
06-26102819

@SPTILBURG

@SPTILBURG

