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Jaarverslag secretaris Kiesvereniging ChristenUnie Zuid-Beveland 2014 (en deels 2015) 
 
Zowel 2014 als de eerste maanden van 2015 hebben in het teken gestaan van verkiezingen. In 2014 
voor de gemeenteraden en onlangs voor de Provinciale Staten en het waterschap. De ChristenUnie 
mag zich in de gemeenten Borsele, Goes en Kapelle gezegend weten door een stijgende lijn in het 
aantal stemmen dat behaald is bij de diverse verkiezingen. In Goes werden we, samen met de SGP 
zelfs de tweede partij van de gemeente. Daardoor konden we in Goes weer deelnemen aan het college 
en is de deelname in Borsele gecontinueerd. 
Rondom de verkiezingen zijn verschillende campagneactiviteiten gehouden en hebben we aan de 
zichtbaarheid van de partij gewerkt in de vorm van het ophangen van posters. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Dhr. Leen Vermeulen, voorzitter a.i. 
Mw. Catherine van Ginkel – Dees, penningmeester 
Dhr. Maurice Snellen, secretaris 
Dhr. Theo van Bennekom, lid 
Mw. Ria Rijksen – Blok, lid 
 
In de gemeenteraden worden we vertegenwoordigd door: 
Dhr. Gerard Verkuil in Borsele. 
Dhr. Jan Jaap Bouma en dhr. Maurits Born in Goes. 
Dhr. Pierre Kruizinga in Kapelle. 
 
De kiesvereniging heeft 184 leden (peildatum 9 april 2014), een stijging van acht ten opzichte van het 
vorige jaarverslag. Ons bestuurslid Ria Rijksen – Blok, heeft zich afgelopen jaar extra gericht op het 
werven van leden, wat meer dan 15 nieuwe leden opleverde en ook landelijk voor de waardering en 
aandacht zorgde getuige de eervolle vermelding in ChristenUnie Magazine. Helaas zijn er bij de 
jaarwisseling vrijwel altijd leden die vanwege het niet voldoen aan hun financiële verplichtingen door het 
landelijk bureau geroyeerd worden. Bovendien zijn er in 2014 opvallend meer leden overleden. 
 
Het bestuur heeft in 2014 twee Algemene Ledenvergaderingen uitgeschreven. Voor de ALV van mei 
stonden de reguliere onderwerpen geagendeerd en kreeg onze kiesvereniging weer een formeel 
benoemde voorzitter in de persoon van Jan Henk Verburg. Tevens werden tijdens deze ALV Leen 
Vermeulen en Ria Rijksen – Blok algemeen bestuurslid. Op de ALV van oktober is de begroting voor 
2015 tijdig aan de orde kunnen komen en heeft onze vertegenwoordiger bij het waterschap 
Scheldestromen, Jaap van Ginkel, overtuigend betoogd waarom het waterschap als oudste 
bestuurslaag nog altijd een actuele rol te spelen heeft. 
 
Door zijn verkiezing tot Statenlid heeft Jan Henk Verburg zijn taak als voorzitter intussen al weer moeten 
neerleggen omdat deze functies volgens de geldende voorschriften onverenigbaar zijn. Deze taak wordt 
momenteel a.i. waargenomen door Leen Vermeulen. 
 
In 2014 zijn voortgangsgesprekken gehouden met de raadsleden. De feedback die de raadsleden 
hierdoor gekregen hebben is zeer gewaardeerd. Bovendien krijgt ook het bestuur zo waardevolle 
informatie die zij nodig heeft voor het goed uitvoeren van haar taken. 
 
Er zijn in 2014 maar liefst vier nieuwsbrieven verschenen. In 2015 zijn er ten tijde van de ALV waar dit 
jaarverslag besproken wordt ook al twee nieuwsbrieven verschenen. Door middel van de nieuwsbrief 
houden wij de leden op de hoogte van de gang van zaken in de kiesvereniging en de gemeentes. 
 
Wij zijn God dankbaar dat Hij de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap gezegend 
heeft met stemmenwinst. Hoewel dit niet leidde tot een toename van het aantal zetels, betekent het wel 
dat onze Statenleden met vertrouwen hun taak kunnen opnemen en voortzetten om het geluid van de 
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ChristenUnie krachtig laten horen. Ook voor het komende jaar vragen we Gods zegen over het 
bestuurswerk en het werk van onze vertegenwoordigers in de verschillende bestuurlijke organen. 
 
M. Snellen, Secretaris 


