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C H R I S T E N U N I E  Z U I D – H O L L A N D 
JAARVERSLAG 2010 

 
INLEIDING 
In het verslag over 2009 schreef ik dat het een rustig jaar was. Over het verslagjaar 2010 kunnen we 
dat niet zeggen, want in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 was er 
veel werk te doen. 
 
 
PROVINCIALE STATEN 
In de personele bezetting van de steunfractie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 
Fractiemedewerkster Gertrude de Wildt-Brouwer is in het afgelopen jaar moeder geworden. Tijdens 
haar zwangerschapsverlof nam Flip Mak haar taken waar. Inmiddels is Gertrude helemaal gestopt met 
haar baan als fractiemedewerker en is Flip Mak definitief aangesteld. Roelie Struik onderhoudt, naast 
het fractieadviseurschap, tevens de contacten tussen het bestuur en de fractie. 
In het verslagjaar 2010 hebben er geen voortgangsgesprekken met de Statenleden en adviseurs 
plaatsgevonden. 
 
 
VERGADERINGEN 
In 2010 kwam het Provinciale Unie bestuur zeven keer in vergadering bijeen.  
Op 13 maart 2010 overleed, geheel onverwacht, onze opbouwwerker Wiltje Lodewijks. Op de 
bestuursvergadering van 17 maart en in de Provinciale Unie vergadering in april hebben we Wiltje met 
een minuut stilte herdacht. De opengevallen plaats van opbouwwerker is nog niet opgevuld. 
In de bestuursvergaderingen is een terugkerend onderwerp de contacten met de Statenfractie en met de 
Lokale Unies. Veel tijd is besteed aan de voorbereiding voor de Provinciale Statenverkiezingen.  
 
Er vonden drie Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste Provinciale Unie vergadering van 
20 april waren 16 Locale Unies aanwezig, 6 Lokale Unies hadden zich afgemeld. Zuid-Holland telt 
totaal 55 Lokale Unies. Uit het noemen van deze getallen blijkt dat ook in 2010 de meerderheid van de 
Lokale Unies geen gebruik heeft maakt van de uitnodiging en ook geen reactie heeft gegeven op de 
toegezonden vergaderstukken. De huishoudelijke zaken als de jaarverslagen van de penningmeester en 
de secretaris en het verslag van de kascommissie werden besproken en goedgekeurd. Afscheid werd 
genomen van de bestuursleden Jan Buchner, Jaap Rooker en Franklin Lamers. Namens het landelijk 
bestuur van de ChristenUnie ontvingen de drie vertrekkende bestuursleden, als blijk van waardering 
voor hun vele werk, een ChristenUnie onderscheiding uit handen van mevrouw Sandra Korteweg. De 
drie bestuursleden waren conform de afspraken niet meer herkiesbaar.  
Omdat er ook nog een vacature was moest er gezocht worden naar vier nieuwe bestuursleden. De 
voorgestelde kandidaten, de heren Rens den Hollander, Kees Demoed, Klaas van de Tempel en Bert 
Bikker, werden door de vergadering gekozen als nieuwe bestuursleden. Rens den Hollander volgde 
Jaap Rooker op als penningmeester.  
Ter voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 is er een selectiecommissie, 
een programmacommissie en een campagneteam gevormd. 
De selectiecommissie bestond uit Henk van der Meer, Miranda Grinwis, Ineke Bezemer, Martin 
Madern, Eric van Leeuwen, Ronald Kitsz en Wim de Mooij. Vanuit het bestuur namen Rein de Vries 
en Cor Hameeteman deel aan deze commissie. 
De programmacommissie bestond, naast de Statenleden, uit Philip Post, Willem Florijn, Frans 
Nederstigt en vanuit het bestuur Chris Tromp. 
Het campagneteam werd gevormd door Charlotte Scholtens en Lida van Rijn. Later is daar Jeroen 
Brinkhuis aan toegevoegd. 
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Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 2 november waren 22 Lokale Unies aanwezig en 4 
Lokale Unies hadden zich afgemeld. Zoals gebruikelijk op de najaarsvergadering werd de begroting 
2011 vastgesteld. Tijdens deze vergadering kreeg voormalig bestuur- en gemeenteraadslid Peter 
Schipper een ChristenUnie onderscheiding als blijk van waardering voor het jarenlang bekleden van 
diverse functies voor de ChristenUnie. 
Belangrijkste agendapunt was het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Provinciale 
Statenverkiezingen. De selectiecommissie had veel werk verzet en is tot een zorgvuldige samengesteld 
voorstel van de kandidatenlijst gekomen. Het bestuur heeft dit advies niet één op één overgenomen, 
maar een wijziging in de top van de lijst aangebracht. Na een korte presentatie van de eerste 8 
kandidaten volgde de stemming. De uitslag wat betreft de eerste vijf kandidaten was:  
1. Chris Schaapman 
2. Willy de Zoete 
3. Gerard Schotanus 
4. Jantien Fröling 
5. Arjan Witte 
Het campagneteam hield een wervend betoog en riep alle Lokale Unies op met enthousiasme aan de 
campagne mee te werken. De lijsttrekker hield een toespraak en gaf daarin duidelijk aan dat al het 
werk dat wacht in de Staten gedaan zal worden met het vizier gericht op onze Heer. Vanuit ons 
Christelijk fundament zal het werk gedaan worden. 
 
Er volgde nog een derde Provinciale Unie vergadering op 7 december. Hoofdpunt van deze 
vergadering was het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Op deze vergadering waren 20 Lokale 
Unies aanwezig, 3 Lokale Unies hadden zich afgemeld. 
Er waren door 10 Lokale Unies amendementen ingediend op het concept verkiezingsprogramma. Deze 
amendementen werden stuk voor stuk (per Lokale Unie) in stemming gebracht nadat de betreffende 
Lokale Unie de gelegenheid had gekregen een toelichting te geven op de door hen ingebrachte 
amendementen. Het verkiezingsprogramma was hiermee vastgesteld.  
Nadat in de vergadering van 20 april al toestemming was verkregen van de Lokale Unies voor een 
lijstverbinding met de SGP, stemt de vergadering nu ook in met de continuering van de samenwerking 
met de SGP in één fractie.  
 
OVERIGE VERGADERINGEN 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Op 9 november had een afvaardiging van het Provinciaal bestuur een ontmoeting met de voorzitter en 
de 2e voorzitter van het provinciale bestuur de Staatkundig Gereformeerde Partij. Het was voor het 
eerst dat beide besturen elkaar ontmoette en beide deelnemende partijen vonden dat een dergelijk 
overleg vaker moet plaatsvinden. 
De ervaringen met de samenwerking in de statenfractie is besproken en de mogelijkheden om die te 
continueren zijn afgewogen. Een volgend overleg zal in 2011 plaatsvinden. 
 
Landelijk Bestuur 
Op 30 november was er een gesprek met een afvaardiging van het Landelijk Bestuur. Hierbij waren 
van het PU bestuur Cor Hameeteman, Ida Molenaar, Roelie Struijk, Rein de Vries en Kees Demoed 
aanwezig. Van het LB Peter Blokhuis, Betty Poutsma en Sandra Korteweg. Het belangrijkste 
gesprekspunt was de samenwerking in één fractie met de SGP. Het LB vraagt zich af of de 
ChristenUnie niet zelfstandig kan opereren in Zuid-Holland en of door een samenwerking met de SGP 
het profiel van de ChristenUnie niet verloren gaat. Het PU bestuur gaf uitleg over het ontstaan van de 
samenwerking en de meerwaarde van deze samenwerking. Soms heb je elkaar als Christenen nodig, 
samen sterk! Het LB zal in voorjaar 2011 met een reactie komen, waarna mogelijk een volgend 
gesprek zal plaatsvinden. 
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CONTACTEN MET LOCALE UNIES 
In de provincie Zuid Holland is door gemeentelijke herindeling een aantal lokale unies gefuseerd. In 
dit soms moeizame proces werd, waar nodig, begeleiding geven door een PU bestuurslid, meestal in 
samenwerking met Tjitske Kuiper, contactpersoon lokalen unies van het partijbureau en ook door 
Sandra Korteweg van het Landelijk Bestuur. 
Diverse bestuursleden hebben in het verslagjaar telefonisch contact gehad met besturen van Lokale 
Unies. 
 
Een ChristenUnie regiobijeenkomst met de ChristenUnie Statenleden heeft in het afgelopen jaar niet 
plaatsgevonden. 
 
SLOTWOORD 
Het past ons de dank aan onze God en Vader uit te spreken. Hij gaf ons de energie en de gezondheid 
om met elkaar dit stukje werk te mogen verrichten. 
 
A. Molenaar - van Rooijen 
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland 
Maart 2011 


