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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 2012 

 

INLEIDING 

In het verslagjaar 2012 waren er onverwachte verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit betekende 

opnieuw extra werk voor alle leden die de ChristenUnie een warm hart toe dragen. Het resultaat was 

niet wat we er met elkaar van gehoopt hadden maar gelukkig heeft de ChristenUnie met vijf zetels een 

waardevolle inbreng in de volksvertegenwoordiging.  

 

PROVINCIALE STATEN 

Op Provinciaal niveau hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Chris Schaapman en Willy de Zoete 

zijn de ChristenUnie Statenleden en Chris is fractievoorzitter van de gezamenlijke ChristenUnie  - 

SGP fractie. Het contact tussen de fractie en het bestuur wordt onderhouden door Willem Schneider, 

bestuurslid met de functie Politiek Secretaris. Het team van fractieadviseurs bestond in 2012 uit 7 

personen. In de loop van het jaar zijn met zowel de Statenleden als de fractieadviseurs 

voortgangsgesprekken gevoerd en is er een goed beeld ontstaan van de onderlinge samenwerking. Er 

zijn nieuwe werkafspraken gemaakt die in de loop van 2013 in vervolggesprekken geëvalueerd zullen 

worden. Al het werk in en voor de Statenfractie vraagt veel tijd en overleg en een goede 

gestroomlijnde samenwerking is dan ook van groot belang.  

 

VERGADERINGEN 

Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2012 zes keer in vergadering bijeen. De bestuursvergaderingen 

vonden plaats op 9 februari, 8 maart, 22 mei, 25 september, 23 oktober en 6 december. 

Veel agenda punten komen elke vergadering terug, zoals nieuws uit - en contact met de Statenfractie, 

contact met de lokale kiesverenigingen, voorbereiding van de Provinciale Unie vergaderingen, 

campagne activiteiten, beheer website enz. 

In de eerste helft van 2012 is veel aandacht geschonken aan de opvolging van voorzitter Cor 

Hameeteman en twee andere bestuursleden. Voor het eerst in de geschiedenis van het Provinciale Unie 

bestuur zijn er gesprekken gevoerd met kandidaat bestuursleden en dit is zeer waardevol gebleken en 

zal dan ook in de toekomst op deze manier plaatsvinden. 

Op 22 mei kwam het bestuur in de nieuwe samenstelling bijeen. De bestuursfunctie werden 

herverdeeld en er werd een planning gemaakt voor het voeren van de voortgangsgesprekken met de 

Statenleden en Fractieadviseurs. Deze gesprekken hebben in het najaar van 2012 plaats gevonden. 

Vooruitlopend op het aftreden van de secretaris in het voorgaar van 2013 is er binnen het bestuur 

gezocht naar opvolging. Greet van den Bergh zal deze taak op zich nemen. Tevens is besloten een 

andere webmaster te zoeken en tot deze is gevonden heeft de fractiemedewerker toegezegd de lopende 

zaken op de website bij te houden.  

 

In het verslagjaar 2012 vonden er twee Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste 

Provinciale Unie vergadering van 17 april waren 18 Locale Unies aanwezig, 7 Lokale Unies hadden 

zich afgemeld. Verder waren er in verband met het afscheid van drie bestuursleden een aantal oud 

bestuursleden uitgenodigd en ook daadwerkelijk aanwezig. De huishoudelijke zaken zoals het 

jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de penningmeester werden zonder bijzonderheden 

afgehandeld. Voor de bestuursverkiezing werd er eerst gestemd over een nieuwe voorzitter. Jan Harm 

Boiten werd als voorzitter gekozen. De twee andere nieuwe bestuursleden zijn Arie Korevaar 

(Bergambacht) en Rini de Moed (Hoekse Waard). 

 

Afscheid werd genomen van de bestuursleden Cees Korevaar, Chris Tromp en Cor Hameeteman.  

Voor alle afscheid nemende bestuursleden geldt dat zij bijzonder lang in het Provinciale Unie bestuur 

hun taak hebben gedaan. Voor de oprichting van de ChristenUnie waren zij al actief in de provinciale 

besturen van zowel de RPF en het GPV. Namens het Landelijke Bestuur van de ChristenUnie 

ontvingen zij alle drie een blijk van waardering uit handen van mevrouw Sandra Korteweg. In een 
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persoonlijke toespraak werden de heren van harte bedankt voor hun inzet en trouw en het vele werk 

dat zij gedaan hebben. 

Omdat het deze keer een bijzonder afscheid betrof was er geen spreker uitgenodigd voor het tweede 

deel van de vergadering. In plaats daarvan kon iedereen persoonlijk afscheid nemen tijdens een 

gezellig samenzijn en kennismaken met de nieuwe bestuursleden. 

 

Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 20 november waren 8 Lokale Unies aanwezig en 5 

Lokale Unies hadden zich afgemeld. Agendapunten waren de begroting 2013 en mondeling verslag 

van Statenleden en Waterschappers. Helaas was mevrouw C. Dik –Faber verhinderd om de 

vergadering te bezoeken voor kennismaking en discussie over actuele zaken. Statenlid Willy de Zoete 

heeft een aantal actuele zaken uit de Provincie nader toegelicht en met beide Statenleden werd 

gediscussieerd over deze onderwerpen. 

 
OVERIGE VERGADERINGEN 

Staatkundig Gereformeerde Partij 

Op 4 oktober hebben drie bestuursleden het jaarlijkse overleg met een afvaardiging van Provinciaal 

Unie bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij gevoerd. Net als de voorgaande keren is 

gesproken over de samenwerking in de Statenfractie en de conclusie is dat deze prima verloopt. 

Enkele andere praktische zaken zijn doorgenomen en er is afgesproken elkaar op de hoogte te houden 

van plaatselijke ontwikkelingen, met name met het oog op het wel of niet met elkaar samen optrekken 

bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een afspraak voor een volgende ontmoeting staat 

genoteerd voor 3 oktober 2013. 

 

Landelijk Bestuur 

Een gesprek met een afvaardiging van het Landelijk Bestuur heeft in het verslagjaar 2012 niet 

plaatsgevonden. 

 
CONTACTEN MET LOCALE KIESVERENIGINGEN 

In 2012 vonden er diverse gemeentelijke herindelingen plaats en zijn er lokale kiesverenigingen 

samengevoegd. Het proces van samenvoeging moet zorgvuldig gebeuren en vraagt dan ook de nodige 

aandacht van de bestuursleden welke contactpersoon zijn van de lokale kiesverenigingen die bij de 

samenvoeging betrokken zijn. Gevolg van de samenvoegingen is dat het aantal kiesverenigingen in 

Zuid Holland is verminderd tot het aantal van 44.  

In de begeleiding van de lokale kiesverenigingen krijgen de bestuursleden ondersteuning van het 

partijbureau. Daan Weststrate is de contactpersoon voor de lokale kiesverenigingen. 

 

SLOTWOORD 

Terugkijkend op het verslagjaar 2012 past het ons dank te zeggen aan onze God en Vader die ons de 

mogelijkheden geeft dit werk te doen. Dank ook voor de vrijheid die we in Nederland hebben om als 

een Christelijke politieke partij te kunnen en mogen functioneren.  

 

 

A. Molenaar - van Rooijen 

Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland 
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