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Jaarverslag secretaris Kiesvereniging ChristenUnie Zuid-Beveland 2016 (en deels 2017) 
 
2016 is een relatief rustig jaar geweest, maar hoewel we halverwege de zittingstermijn van de 
gemeenteraad zitten, zijn voor het bestuur de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 al wel begonnen. Eind 2016 en begin 2017 kwam daar ook de plaatselijke en regionale 
ondersteuning van de campagne voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen bij. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Dhr. Leen Vermeulen, voorzitter 
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 183 leden (peildatum 5 april 2017), een stijging van 6 ten opzichte van het 
vorige jaarverslag. Dit betekent dat we een leuke ledenwinst geboekt hebben. 
 
Het bestuur heeft in 2016 twee ledenvergaderingen uitgeschreven. Voor de ledenvergadering van mei 
stonden de reguliere onderwerpen geagendeerd en werd de statutenwijziging die noodzakelijk was als 
gevolg van wijzigingen in de landelijke partijorganisatie goedgekeurd. Aan het einde van deze 
ledenvergadering hebben we informatie gekregen over het bedrijven van landbouw op Oud-
Testamentische wijze door onze gastheer Nanning-Jan Honingh. 
Op de ledenvergadering van begin november is de begroting voor 2017 aan de orde geweest en is een 
eerste begin gemaakt met de voorbereidingen voor de door de ledenvergadering te nemen besluiten 
aangaande de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voorafgaand aan de behandeling van de 
agendapunten was er gelegenheid deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd en heeft Anton 
Stapelkamp, burgemeester van Kapelle en lid van onze afdeling een bijzonder interessante voordracht 
gegeven over veiligheid op lokaal niveau. 
 
Er zijn in 2016 vier nieuwsbrieven verschenen waarbij we nu voor de e-mailontvangers gebruik maken 
van het systeem voor het verzenden van elektronische nieuwsbrieven dat door de landelijke 
ChristenUnie wordt aangeboden. In 2017 is er ten tijde van de ALV waar dit jaarverslag besproken 
wordt ook al weer een 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. 
 
Als PR-activiteit hebben een kraam gehad op de Kapelse dag. 
 
Ook voor 2017 vragen we Gods zegen over het bestuurswerk en het werk van onze vertegenwoordigers 
in de verschillende bestuurlijke organen en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018. 
 
M. Snellen, Secretaris 


