
 

 

Jaarverslag 2017 ChristenUnie Schouwen-Duiveland 

 
1. Algemeen 
Het jaar 2017 was een druk jaar voor de ChristenUnie Schouwen-Duiveland. Er is veel tijd besteed aan 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: het maken van een verkiezingsprogramma, het vaststellen 
van een kandidatenlijst en (het voorbereiden van) de campagne. Tevens hebben we gesproken met de 
andere christelijke, politieke partijen op het eiland om een nauwere samenwerking te onderzoeken. 
Een verlangen wat we al langer hadden, maar wat in een hogere versnelling kwam door het afschaffen 
van de mogelijkheid tot een horizontale lijstverbinding. Hierdoor zagen een grote kans dat we maar 
een raadszetel over zouden houden, wat een grote werkdruk voor het raadslid op zou leveren. We 
waren verheugd dat zich weer ‘nieuwe’ mensen melden om plaats te nemen op de kandidatenlijst. 
Wel begint de situatie rondom de bestuursleden nijpend te worden, we hebben niemand kunnen 
vinden die plaats zou willen nemen in het bestuur om een van de huidige leden te vervangen. 
 
2. Vergaderingen 

• In 2017 is er tweemaal een ledenvergadering geweest. Belangrijke onderwerpen waren de 
samenwerking met andere christelijke partijen op Schouwen-Duiveland, de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

• Het bestuur heeft in het jaar 2017 zeven keer vergaderd.  
 
3. Bestuurssamenstelling 
In 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
 

Naam Functie Aspirant in Benoemd in Aftredend 

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 

 
5. Afvaardigingen 

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

 
6. Statistiek 
In 2017 zei 1 lid het lidmaatschap op, overleden vier van onze leden en kwamen er 7 nieuwe leden bij. 
Dit resulteerde in een ledenaantal van 135 eind 2017. 


