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1. Algemeen
Het jaar 2012 was het jaar van de vervroegde verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Dit leverde het nodige extra werk op voor zowel fractie als bestuur.
Ook dit jaar waren er weer wijzigingen in het bestuur en de fractie. Het blijft
erg lastig om mensen te vinden die plaats willen nemen in het bestuur.
Hierdoor blijven er vacatures openstaan. Ook het ledenaantal is weer verder
afgenomen. Dit jaar werd de nieuwsbrief in vernieuwde stijl uitgebracht en
het permanente campagneteam begon verder vorm te krijgen. 

2. Vergaderingen
• In 2012 is er geen ledenvergadering gehouden.
• Het bestuur heeft in het jaar 2012 vier keer vergaderd.
• Er is een keer een overlegvergadering geweest met de SGP.

4. Bestuurssamenstelling
In 2012 was Daan klap voorzitter, Gerwin Koopman secretaris, Philip van
der  Male  penningmeester  (tot  juni  2012)  en  Bert  Jongejan  algemeen
bestuurslid.  Rien  de  Bruijne  was  als  bestuurslid  aanwezig  bij  de
vergaderingen en vormde ook een verbindende rol met de (steun)fractie.
Anneke  Schellevis  was  in  een  ondersteunende  rol  aanwezig  bij  de
bestuursvergaderingen.

5. Afvaardigingen
• Het tweede Unie-congres van 2012 (i.v.m. de landelijke verkiezingen)

is  bijgewoond  door  een  afvaardiging  van  het  bestuur,  samen  met
Peter Aarnoudse. 

• Ook de provinciale vergaderingen zijn zoveel mogelijk bezocht, soms
ook in combinatie met fractieleden. De voorzitter en secretaris gelden
vanaf dit jaar als vaste afvaardiging voor deze vergadering.

• Erika  Capelle  en  Wim  Dorst  vertegenwoordigen  de  vereniging  als
raadslid in de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland. Tijdens
het zwangerschapsverlof van Erika heeft Peter Aarnoudse haar taken
waargenomen.

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

7. Tenslotte
Het jaar 2012 stemde tot dankbaarheid in de wetenschap dat we allemaal
gespaard en bewaard zijn gebleven. We werden daar dit jaar nog eens extra
bij stilgezet door het ernstige ongeluk van D66-raadslid Vogelenzang. Laten
we ook in 2013 bidden om de zegen van onze Heer voor alle mensen en
onszelf.


