
Jaarverslag 2013 ChristenUnie Schouwen-Duiveland

1. Algemeen
Het jaar 2013 was het jaar van de voorbereidingen op de verkiezingen voor de
gemeenteraad  in  2014.  Hiervoor  werden  een  selectiecommissie  en
programmacommissie samengesteld. Zij  zorgden voor de kandidatenlijst  en het
verkiezingsprogramma.  Deze  zijn  tijdens  de  ledenvergaderingen  door  de  leden
overgenomen.  De  permanente  campagnecommissie  heeft  verschillende
activiteiten  uitgevoerd,  o.a.  de  nieuwsbrieven  uitgeven,  het  aanwezig  zijn  op
verschillende markten en het organiseren van werkbezoeken door kopstukken van
de landelijke partij. 

2. Vergaderingen
• In  2013  is  er  een  ledenvergadering  gehouden  en  twee  bijzondere

ledenvergadering i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
• Het bestuur heeft in het jaar 2013 vier keer vergaderd.

4. Bestuurssamenstelling
In 2013 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Naam Functie Aspirant in Benoemd in Aftredend

Daan Klap Voorzitter 01-2009 01-2009 2013

Gerwin Koopman Secretaris 12-2010 11-2011 2015

Bert Jongejan Algemeen bestuurslid 12-2010 11-2011 2015

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

Anneke  Schellevis  was  in  een  ondersteunende  rol  aanwezig  bij  de
bestuursvergaderingen, wel gaf zij aan het eind van het jaar aan te willen stoppen
met deze rol.

5. Afvaardigingen
• Het  Unie-  en  ledencongres  van  2013  is  door  Peter  Aarnoudse  als

afgevaardigde namens de kiesvereniging, samen met Wim Dorst bezocht. 
• Ook de provinciale vergaderingen zijn bezocht door de voorzitter als vaste

vertegenwoordiger voor deze vergaderingen.
• Erika Capelle en Wim Dorst vertegenwoordigen de vereniging als raadslid in

de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland. Peter Aarnoudse en Johan
Pannekoek zijn de plaatsvervangende commissieleden.

6. Statistiek
Op 31 december bedroeg het ledental 146 personen.

7. Tenslotte
2013 is een druk jaar geweest waarin we dankbaar zijn voor de zegeningen op het
gedane werk. Laten we ook in 2014 bidden om de zegen van onze Heer op het
werk  wat  door  de  fractie  en  het  bestuur  gedaan  wordt,  en  voor  een  goede
verkiezingsuitslag. Maar laten we ook niet vergeten te bidden voor alle andere
mensen om ons heen.


