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Jaarverslag secretaris Kiesvereniging ChristenUnie Zuid-Beveland 2012 (en deels 2013) 
 
Het jaar 2012 is het jaar van de stilte voor de storm geweest. Doordat er weinig zaken waren 
waar het bestuur over moest vergaderen zijn wij uiteindelijk slechts drie keer bij elkaar 
gekomen. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Dhr. P. van Netten, voorzitter a.i. 
Mw. C. van Ginkel – Dees, penningmeester 
Dhr. M. Snellen, secretaris 
Dhr. G. Verkuil, lid (PR) 
Dhr. J. H. Verburg, aspirant 
Dhr. T. van Bennekom, aspirant 
 
In de gemeenteraden worden we vertegenwoordigd door: 
Dhr. J. Mol in Borsele. 
Dhr. J. J. Bouma in Goes. 
Mw. R. Rijksen – Blok in Kapelle. 
 
De kiesvereniging heeft 176 leden (peildatum 11 oktober 2013), een stijging van 15 ten 
opzichte van januari van dit jaar. Deze stijging is in het bijzonder te danken aan de 
inspanningen van een groep vrijwilligers onder leiding van raadslid Bouma uit Goes die dit jaar 
een telefonische ledenwerfactie heeft gehouden. Ook onze aanwezigheid op de Kapelse Dag 
heeft nieuwe leden voor onze kiesvereniging opgeleverd. 
 
Het bestuur heeft in 2012 één Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Op deze 
vergadering heeft de kiesvereniging afscheid genomen van Dhr. H. van Oostende als 
voorzitter. Door zijn vertrek heeft Dhr. P. van Netten de functie van interim voorzitter gekregen 
en Dhr. M. Snellen die van secretaris. 
 
In februari van 2013 is nog een buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden in 
verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Er is in 2012 één nieuwsbrief verschenen. In 2013 zullen er ten tijde van de ALV waar dit 
jaarverslag ter tafel komt twee nieuwsbrieven verschenen zijn. 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 onze kiesvereniging heeft willen versterken met nieuwe leden, 
kandidaten voor de gemeenteraad en aspirant-bestuursleden die als werkers in Zijn wijngaard 
tot Zijn eer aan de slag willen gaan. Ook voor het komende jaar vragen we Gods zegen over 
het bestuurswerk, de gemeenteraads- en Europese verkiezingen. 
 
M. Snellen, Secretaris 
 


