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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 2015 
 
INLEIDING 
In het verslagjaar 2015 zijn er Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen gehouden. De eerste 
maanden van dit jaar stonden volledig in het teken van deze verkiezingen, die op 18 maart 2015 plaats 
vonden. Eveneens in het eerste half jaar heeft het landelijk bureau in de persoon van Tjitske Kuiper een 
bezoekronde langs de lokale Unies gehouden. 
 
PROVINCIALE STATEN 
De  Provinciale Staten fractie is na de verkiezingen uitgebreid met een zetel, zodat nu Chris Schaapman, 
Wilco Scheurwater en Ixoora Balootje de ChristenUnie vertegenwoordigen in de Provinciale Staten. Er is 
met de SGP een gezamenlijke fractie gevormd, waarbij het fractievoorzitterschap door de SGP ingevuld 
wordt. 
Het contact tussen de fractie en het bestuur wordt onderhouden door Willem Schneider, bestuurslid met de 
functie Politiek Secretaris. De voorzitter van het bestuur, Jan Harm Boiten heeft ook regelmatig contact met 
Chris Schaapman. Het team van fractieadviseurs is in 2015 na de verkiezingen opnieuw aangesteld en 
bestaat uit 4 personen. In de tweede helft van het jaar zijn er weer voortgangsgesprekken gevoerd, te 
beginnen met de nieuwe statenleden, daarna de fractieondersteuners, dit wordt voortgezet in het volgende 
jaar. 
 
WATERSCHAPPEN 
De ChristenUnie heeft in Zuid-Holland in vier waterschappen met de verkiezingen mee gedaan. 
In Hollandse Delta met een ChristenUnie lijst, een zetel gehaald die door Piet Robijn ingevuld wordt. 
In Delfland met een ChristenUnie/SGP lijst; een zetel gehaald, die door Willy de Zoete wordt ingevuld. 
In Schieland /Krimpenerwaard met een SGP/ChristenUnie lijst. Hier zijn twee zetels gehaald waarvan een 
door Harry Prinsen voor de ChristenUnie bezet wordt. 
In Rijnland met een ChristenUnie/SGP lijst, ook hier zijn twee zetels behaald en wordt door beide partijen 
een zetel bezet. Voor de ChristenUnie is Remmert Kerst waterschap bestuurder in Rijnland. 
Alle vier de fracties hebben fractieondersteuners om zich te laten adviseren. 
 
VERGADERINGEN 
Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2015 negen keer in vergadering bijeen. De bestuursvergaderingen 
vonden plaats op 20 januari, 10 februari, 3 maart, 31 maart, 19 mei, 16 juni, 15 september, 13 oktober en 8 
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. De eerste drie maanden van dit jaar is er veel tijd en aandacht besteed aan 
de voorbereidingen van de provinciale Staten en Waterschap verkiezingen.  
Er is diverse keren overlegd met het campagneteam en het bestuur van de SGP over de verkiezingen en de 
campagnes. Chris Schaapman is ook enkele keren aangeschoven bij de bestuursvergadering. 
 
Na de verkiezingen heeft de campagne leidster Charlotte Scholtens haar functie neergelegd.  
 
In  het verslagjaar 2015 vonden er twee Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste 
Provinciale Unie vergadering van 21 april waren 9 Lokale Unies aanwezig, 8 Lokale Unies hadden zich 
afgemeld. 
De huishoudelijke zaken zoals het jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de penningmeester 
werden zonder bijzonderheden afgehandeld.  
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In deze vergadering is teruggeblikt op de verkiezingen, het campagneteam bedankt, maar ook naar de 
toekomst gekeken en met de aanwezige lokale Unies van gedachten gewisseld wat men van het PU 
Bestuur nodig heeft. 
Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 10 november waren 10 Lokale Unies aanwezig; 6 Lokale 
Unies hadden zich afgemeld. De begroting werd vastgesteld. De heer Jan den Uil nam afscheid als 
bestuurslid.  
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Ook werd door het landelijk bureau een tweetal workshops verzorgd, te weten ledenwerving en de 
verhouding en verbinding tussen fractie en bestuur. Dit naar aanleiding van de bezoek ronde door Tjitske 
Kuiper van het landelijk bureau.  
 
OVERIGE VERGADERINGEN 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Op 26 januari en 9 november had een afvaardiging van het bestuur overleg met een afvaardiging van 
Provinciaal Unie bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij gevoerd. Het overleg in januari stond 
vooral in het teken van de verkiezingen en de campagnes voor de Staten, en de Waterschappen.  
Omdat het eerste keer was dat de verkiezingen tegelijk gehouden werden en de samenwerking door 
lijstencombinaties intensief was, is hier veel overleg over geweest.  
 
In juni is er een overleg geweest met alle waterschap bestuurders, en een delegatie van beide besturen. De 
afspraak is om ook dit overleg jaarlijks te houden. 
  
Landelijk Bestuur 
De voorzitter heeft regelmatig contact met het landelijk bestuur, de terugkoppeling hiervan is een vast 
agendapunt op de  bestuursvergadering. 
 
CONTACTEN MET LOKALE KIESVERENIGINGEN 
In 2015 was het aantal lokale Unies in Zuid-Holland 40. Er is in de maanden januari t/m mei een 
bezoekronde geweest door het landelijk bureau, uitgevoerd door Tjitske Kuiper. Zij heeft alle Lokale Unies 
besturen en politici per regio uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, te horen waar ondersteuning nodig is en 
waar eventuele knelpunten liggen. Hier is een rapportage over gemaakt welke in het bestuur besproken is. 
In de begeleiding van de lokale kiesverenigingen krijgen de bestuursleden ondersteuning van het 
partijbureau.  
 
SLOTWOORD 
Terugkijkend op het verslagjaar 2015 hebben we een jaar achter de rug waarin veel werk verzet is, met veel 
mensen. Er zijn verkiezingen geweest, met een zetel winst voor de Staten, en in ieder waterschap een 
ChristenUnie waterschap bestuurder. We zijn onze God dankbaar dat voor alle goede zaken en dat we als 
Christenen in Nederland nog steeds in alle vrijheid onze stem mogen laten horen op velerlei manieren in 
politiek en maatschappij.  De ChristenUnie geeft geloof een Stem! 
 
M. van den Bergh-Kempenaar 
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland 
Maart 2016 


