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Leden 

Het ledental is gedaald van 64 naar 60. De verschillen komen door verhuizingen en twee leden 

hebben om onbekende reden opgezegd via het landelijk bureau.  

Bestuur 

Het bestuur begon met 3 leden, voorzitter, secretaris en waarnemend penningmeester. In de loop van 

het jaar is Martine Kamphuis als lid ook tot het bestuur getreden. 

Activiteiten 

Op 11 maart en 3 december zijn ledenvergaderingen gehouden. Daarin zijn o.m. ook de plannen 

m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 besproken. Het voorstel om door te gaan 

met de samenwerking met de SGP vindt algemene instemming. Martine Kamphuis heeft 

aangegeven belangstelling te hebben voor het gemeenteraadswerk. Ze heeft de cursus gevolgd, 

die door de Gemeente hierover is aangeboden.  

Website 

De website, die begin 2006 is opgestart en sindsdien bewust hoofdzakelijk was ingericht voor de 

fractie, is als zodanig buiten gebruik gesteld. Binnen de SGP is medio 2012 een mediacommissie 

opgericht, die zelf een fractiewebsite wilde opzetten. Deze mensen waren ontevreden over het 

volgens hun gedateerde uiterlijk, waarop ze grotere en meer foto’s wilden. Verder werden er 

slechts sporadisch  inhoudelijke bijdragen geleverd, wat buiten campagnetijd niet ongebruikelijk 

is. Daarom hebben ze gewoon het initiatief genomen een nieuwe site op te zetten en later 

gevraagd “medewerking” te verlenen door o.m. de internetdomeinen over te dragen. Omdat de 

functionaliteit van het ledengedeelte als onderdeel van de landelijke ChristenUnie-website dan 

in het gedrang zou komen, is alleen het SGP-ChristenUnie domein door gekoppeld en is het 

ChristenUnie-domein als ledensite in de lucht gehouden.  

Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 in het vooruitzicht is vanaf juni overleg 

geweest met het bestuur van de SGP om na te gaan of de samenwerking voortgezet zou kunnen 

worden. De conclusie was dat beide partijen inderdaad de samenwerking voort willen zetten. 

De overeenkomst is na indicatie van een partijbureau enigszins aangepast. Gelukkig zijn dit keer 

meerdere mensen gevonden die op de kieslijst willen staan. Wel hebben de drie nog niet 

zittende kandidaten aangeven, dat ze niet per direct in de raad zouden willen plaats nemen, 

maar eerst een jaar nog andere taken willen afbouwen om ruimte te maken. Omdat alleen 

mensen die op de lijst staan in de loop van een periode alsnog in aanmerking komen als 

raadslid, hebben we de kandidaten die pas later beschikbaar willen zijn, wel op de lijst geplaatst. 

Martine Kamphuis is de eerste vrouwelijke kandidaat op de lijst. Totaal konden we 8 kandidaten 

op de lijst zetten.  



Raadswerk. 

Het werk van de drie raadsleden kon ongestoord plaats vinden. We zijn dankbaar dat de heren 

Willem Schneider, Cees Timmers en Bart van Ginkel dit mooie werk konden doen. Zij ontvingen 

daarvoor de gezondheid, kracht en gelegenheid. Er is heel veel werk verzet.  

Campagne. 

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen te houden op 19 maart 2014 is een 

campagnecommissie opgezet met deelnemers uit beide partijen. Er is een ambitieuze campagne 

opgezet. Uniek was, dat we over een mooie ruimte konden beschikken, dat als Campagnehuis 

diende. 

 

Mei 2014, 

J. Leijenhorst, secretaris. 

 


