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Jaarverslag secretaris Kiesvereniging ChristenUnie Zuid-Beveland 2015 (en deels 2016) 
 
De eerste maanden van 2015 hebben in het teken gestaan van verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en het Waterschap. 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 
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 177 leden (peildatum 4 april 2016), een daling van 7 ten opzichte van het vorige 
jaarverslag. Hoewel er in het afgelopen jaar flink aan de weg is getimmerd om leden te werven en we 
daar ook in geslaagd zijn, moesten we aan het einde van het jaar een behoorlijk aantal leden inleveren 
als gevolg van royementen ten gevolge van niet betalen van het lidmaatschap en een aantal 
opzeggingen. 
 
Het bestuur heeft in 2015 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 Leen Vermeulen, dit doordat Jan Henk Verburg als gevolg van 
zijn verkiezing tot statenlid zijn functie als voorzitter neer moest leggen. Voorafgaand aan deze ALV 
hebben een aantal leden deelgenomen aan een natuurwandeling onder leiding van Chiel Jacobusse. 
Op de ALV van oktober is de begroting voor 2016 aan de orde geweest en zijn er weer eens 
bestuursleden volgens het rooster afgetreden, te weten Catherine van Ginkel – Dees en Maurice 
Snellen. Beiden waren herkiesbaar en zijn ook herkozen. Buiten deze formaliteiten heeft op deze 
vergadering dr. Frank Visscher een interactieve voordracht gehouden over de ziekenhuiszorg in 
Zeeland met een vooruitblik naar 2020. 
 
In 2015 is het bestuur doorgegaan met het houden van voortgangsgesprekken 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 2015 vier nieuwsbrieven verschenen. In 2016 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. 
 
Tenslotte heeft het bestuur alle leden eind 2015 een kerstkaart gestuurd. 
 
Ook voor dit jaar vragen we Gods zegen over het bestuurswerk en het werk van onze 
vertegenwoordigers in de verschillende bestuurlijke organen. 
 
M. Snellen, Secretaris 


