ChristenUnie Zuid-Holland
Jaarverslag 2018
Een terugblik en verslaglegging van het jaar 2018 van de provinciale ChristenUnie Zuid-Holland. Een
jaar met gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, waarbij de ChristenUnie mooie resultaten behaald
heeft.
In dit jaar heeft de ChristenUnie mede regeringsverantwoordelijkheid gedragen, hierdoor zijn we
landelijk op een positieve manier zichtbaar geweest.
Sociale media is heden ten dage onmisbaar in campagnetijd en daarbuiten. De provinciale
ChristenUnie Zuid-Holland staat in hier middenin en probeert op haar eigen wijze een op de Bijbel
gefundeerd geluid te laten horen. Waarbij aangehaakt wordt bij de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen zonder de missie die we als Christenen hebben uit het oog te verliezen. In 2018 is de
basis gelegd voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen van 2019. De selectiecommissies
hebben hard gewerkt om tot goede kandidatenlijsten te komen. De campagnecommissie heeft in
nauw overleg met het bestuur campagne strategie ontwikkeld. Verkiezingsprogramma’s zijn
geschreven. Kortom 2018 is een jaar vol activiteiten geweest.

Statenfractie

De Statenfractie is in dit laatste jaar voor verkiezingen niet gewijzigd en bestaat uit: Jacco
Schonewille, Wilco Scheurwater en Ixora Balootje. Er is een gezamenlijke fractie met de SGP, 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 bestuursleden bezoeken bij toerbeurt de fractievergadering. Er vinden regelmatig
voortgangsgesprekken plaats tussen bestuur en fractieleden.
De fractie had in 2018 een tweetal fractie ondersteuners van de ChristenUnie.

Waterschapfracties

De ChristenUnie is in Zuid-Holland in drie waterschappen vertegenwoordigd. In waterschap Schieland
en de Krimpenerwaard worden beide zetels door de SGP bezet en is de ChristenUnie alleen
vertegenwoordigt door een steunfractielid. De contacten met de waterschapbestuurders worden
onderhouden door een daarvoor aangewezen bestuurslid, die ongeveer één maal per drie maanden,
of vaker indien nodig, contact opneemt met de betreffende waterschapbestuurder.

Vergaderingen

Het PU bestuur heeft in 2018 negen maal vergaderd.
In het voorjaar is de ledenvergadering evenals vorig jaar gezamenlijk met de SGP gehouden, waarin
eerst een gezamenlijk deel was met een presentatie over koopstromen, georganiseerd door de
Statenfractie. Daarna apart een korte ledenvergadering om de huishoudelijke punten te behandelen.
In deze vergadering worden de heren Nico de Waal en Hans Storm voorgesteld als nieuwe
bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat zij gekozen zijn. Jan Verspuij is
aftredend en herkiesbaar, hij wordt bij acclamatie herkozen. Rens den Hollander is aftredend en niet
herkiesbaar, omdat er nog geen kandidaat is voor het penningmeesterschap wordt Rens gevraagd
voorlopig zijn functie te blijven uitoefenen. In de bestuursvergadering van april heeft Rini de Moedt
zijn bestuursfunctie wegens te drukke werkzaamheden neergelegd.
In het bestuur hebben zitting: Jan Harm Boiten (voorzitter), Rens den Hollander(penningmeester),
Jan Verspuij, Sandra Korteweg, Ruud van Asperen, Willem Schneider, Nico de Waal, Hans Storm, en
Greet van den Bergh-Kempenaar (secretaris).

In de najaarsvergadering zijn de kandidatenlijsten voor de provinciale Staten en de waterschappen
Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en Hollandse Delta gepresenteerd en door de
vergadering vastgesteld. Rijnland en Delfland zijn ChristenUnie-SGP lijsten. Schieland en de
Krimpenerwaard SGP-ChristenUnielijst en Hollandse Delta een zelfstandige lijst.
Jacco Schonewille heeft het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten toegelicht en de
amendementen van de afdeling Katwijk zijn besproken en na stemming deels overgenomen.
Hiermee was het verkiezingsprogramma provinciale Staten vastgesteld.
De verkiezingsprogramma’s voor de waterschappen worden conform het format van de landelijk
bureau gemaakt, waarbij de lijsttrekkers een leidende rol hebben. Het bestuur vraagt de vergadering
mandaat om deze later door het bestuur vast laten stellen.
De campagneleider Chris Schaapman vertelt enthousiast over de campagne plannen.

Overige vergaderingen
• Staatkundig Gereformeerde Partij
In 2018 is er drie maal een overleg met de SGP geweest. Hierbij ging het vooral over de
samenwerkingen en de verkiezingen van 2019. In het laatste overleg zijn de
samenwerkingsovereenkomsten voor de waterschaplijsten van Rijnland, Schieland en de
Krimpenerwaard en Delfland getekend.
• Landelijk Bestuur
De voorzitter heeft regelmatig contact met het landelijk bestuur, de terugkoppeling hiervan is een
vast agendapunt op de bestuursvergadering.

Lokale Unie’s
In 2018 was het aantal lokale Unies in Zuid-Holland 40. Het bestuur heeft de lokale Unie’s verdeeld
over de leden zodat ieder bestuurslid contact heeft met een aantal lokale Unie’s. Het functioneren
van de lokale Unie’s is een vast agendapunt voor de bestuursvergaderingen. Het bestuur wil de
lokale Unie’s waar nodig en mogelijk ondersteunen. In november zijn er herindelingsverkiezingen
gehouden voor een viertal gemeenten. Met name bij Molenlanden, Vijfheerenlanden en de Hoekse
Waard heeft het bestuur enige ondersteuning geboden.

Ten slotte

Het jaar 2018, een druk jaar met veel voorbereidingen voor de provinciale Staten en Waterschap
verkiezingen. We zijn dankbaar dat we als ChristenUnie een duidelijk Christelijk geluid mogen laten
horen, soms vraagt dat lef, daarom “ChristenUnie DURFT”, de titel van het verkiezingsprogramma
voor de provinciale Staten. Maar we doen dit niet voor onszelf of omdat wij zo goed zijn maar in de
wetenschap dat we in alles afhankelijk zijn van onze Heer die ons mensen de verantwoording geeft
om goed met elkaar en de schepping om te gaan.
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