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1. Algemeen 
Het jaar 2016 was een bewogen jaar voor de ChristenUnie Schouwen-Duiveland. Fractievoorzitter Wim 
Dorst bleek ernstig ziek te zijn, maar heeft wonderlijk genoeg toch nog zijn (raads)werk weer op mogen 
pakken. Het was het jaar waar er al wat voorbereidingen op de landelijke verkiezingen van 2017 
plaatsvonden en waar er al werd nagedacht over de gemeenteraadsverkiezingen die voor 2018 
gepland staan. Het vinden van vervangers voor het bestuur bleek een taaie klus, we kregen het niet 
voor elkaar om naast dhr. Van der Meide (“Politiek contactpersoon”) nieuwe bestuursleden te krijgen. 
Het wordt steeds moeilijker om als kleine christelijke partij overeind te blijven, maar we zijn er nog, 
Soli Deo Gloria. 
 
2. Vergaderingen 

 In 2016 is er een ledenvergadering gehouden deze werd gecombineerd met een drukbezochte 
themabijeenkomst: “Langer zelfstandig thuis wonen, ook bij dementie”. 

 Het bestuur heeft in het jaar 2016 vier keer vergaderd.  
 
3. Bestuurssamenstelling 
In 2016 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
 

Naam Functie Aspirant in Benoemd in Aftredend 

Bert Jongejan Algemeen bestuurslid 12-2010 11-2011 2015 

Gerwin Koopman Secretaris 12-2010 11-2011 2015 

Rien de Bruijne Algemeen bestuurslid 09-2011 11-2011 2015 

Erika Capelle-Klap Voorzitter n.v.t. 06-2014 2018 

Ton Hamoen Penningmeester n.v.t. 06-2014 2018 

Peter van der Meide Politiek Contactpersoon n.v.t. 02-2016 2020 

 
Peter van der Meide is in 2016 toegetreden tot het bestuur als politiek contactpersoon, een 
verbindingsfunctie tussen bestuur en fractie. 
 
5. Afvaardigingen 

 De provinciale vergaderingen zijn bezocht door de voorzitter als vaste vertegenwoordiger voor 
deze vergaderingen. 

 Wim Dorst en Johan Pannekoek vertegenwoordigden de vereniging als raadslid en Peter 
Aarnoudse en Sietske Otte-Neele waren de plaatsvervangende commissieleden. 

 
6. Statistiek 
In 2015 hadden 7 leden hun lidmaatschap opgezegd, wat per januari 2016 effectief werd. Er kwamen 5 
leden bij in 2016. Het ledenaantal op 31 december was 141 personen. (In 2016 gaven 7 leden hun 
lidmaatschap op per januari 2017.) 


