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Jaarverslag secretaris Kiesvereniging ChristenUnie Zuid-Beveland 2013 (en deels 2014) 
 
Het jaar 2013 is een vrij druk jaar geweest, voornamelijk door de werkzaamheden in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur, in de gemeentes 
Goes en Borsele bovendien in samenwerking met het de respectievelijke besturen van de SGP, zijn 
diverse commissies aan het werk geweest die zorg hebben gedragen voor de selectie van de 
kandidaten voor de kandidatenlijsten, het schrijven van de verkiezingsprogramma’s en het voeren van 
de campagne, waaronder het ophangen van borden met verkiezingsposters. 
Verder is de kiesvereniging vertegenwoordigd geweest bij verschillende bijeenkomsten op provinciaal 
en landelijk niveau. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Dhr. Jan Henk Verburg, voorzitter a.i. 
Mw. Catherine van Ginkel – Dees, penningmeester 
Dhr. Maurice Snellen, secretaris 
Dhr. Theo van Bennekom, lid 
Dhr. Leen Vermeulen, aspirant 
 
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 172 leden (peildatum 21 april 2014), een daling van vier ten opzichte van het 
vorige jaarverslag. Per 31 december 2013 hebben zes leden om diverse redenen hun lidmaatschap 
opgezegd. Verder zijn er twee leden overleden. Dit betekent dat we in deze periode toch ook vier 
nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. 
 
Het bestuur heeft in 2013 twee Algemene Ledenvergaderingen uitgeschreven. De ALV van februari 
stond in het teken van beslissingen rondom de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op de 
ALV in oktober zijn de reguliere onderwerpen aan de orde geweest en deze vergadering heeft Jan Henk 
Verburg en Theo van Bennekom benoemd tot bestuurslid. 
 
Peter van Netten heeft vanwege ontwikkelingen binnen zijn kerkelijke gemeente waar hij ambtsdrager 
is, zijn werkzaamheden voor de ChristenUnie helaas moeten neerleggen. Na zijn vertrek is de 
voorzittersfunctie a.i. overgenomen door de heer Verburg. 
Als gevolg van zijn verkiezing tot raadslid voor de gemeente Borsele heeft ook Gerard Verkuil zijn 
bestuurslidmaatschap moeten beëindigen aangezien dit volgens de geldende voorschriften binnen de 
ChristenUnie onverenigbare functies zijn. 
 
Er zijn in 2013 twee nieuwsbrieven verschenen. In 2014 is er ten tijde van de ALV waar dit jaarverslag 
ter tafel komt ook al één nieuwsbrief 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 gemeenteraadsverkiezingen gezegend heeft waardoor wij het aantal 
zetels in Goes konden uitbreiden en we daar ook weer deel mogen uitmaken van het nieuwe college. 
Ook in Borsele mogen we in dat opzicht onze werkzaamheden onder Zijn leiding voortzetten. In Kapelle 
zal ons nieuwe raadslid Pierre Kruizinga, die het stokje van Ria Rijksen – Blok heeft overgenomen, 
vanuit de oppositie het geluid van de 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 


