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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 2014 
 
INLEIDING 
In het verslagjaar 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen, en ook de voorbereidingen voor de 
Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen startten kort na de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
PROVINCIALE STATEN 
In de  Provinciale Staten fractie 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. De voorzitter van het bestuur, Jan Harm Boiten heeft ook regelmatig 
contact met de fractie voorzitter Chris Schaapman. Het team van fractieadviseurs bestond in 2014 uit 7 
personen. Omdat het, het laatste jaar voor de Staten verkiezingen is zijn er dit jaar vanuit het bestuur geen 
voortgangsgesprekken met de fractie en fractie ondersteuners gevoerd.  
 
VERGADERINGEN 
Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2014 zeven keer in vergadering bijeen. De bestuursvergaderingen 
vonden plaats op 21 januari, 1 april, 27 mei,17 juni, 23 september, 7 oktober en 4 november. 
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. Dit jaar is er veel tijd en aandacht besteed aan 
de voorbereidingen van de provinciale Staten en Waterschap verkiezingen, waarin we in Zuid-Holland in vier 
waterschappen meegedaan hebben. 
Ida Molenaar heeft de taak van webmaster overgenomen van Petra Molenaar. 
 
 
In  het verslagjaar 2014 vonden er twee Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste 
Provinciale Unie vergadering van 24 april waren 10 Lokale Unies aanwezig, 6 Lokale Unies hadden zich 
afgemeld. 
De huishoudelijke zaken zoals het jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de penningmeester 
werden zonder bijzonderheden afgehandeld.  
Afscheid werd genomen van bestuurslid  Bert Bikker. Waardoor er een vacature binnen het bestuur 
ontstond.  
In deze vergadering werd door Chris Schaapman het verkiezingsprogramma op hoofdlijnen gepresenteerd.   
Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 11 november waren 22 Lokale Unies aanwezig; 6 Lokale 
Unies hadden zich afgemeld. De begroting werd vastgesteld. De heer Jan Verspuij wordt bij acclamatie 
verkozen als bestuurslid in de openstaande vacature.  
Deze vergadering stond vooral in het teken van de komende verkiezingen. De kandidatenlijsten voor de 
provinciale Staten en de waterschappen Hollandse Delta, Schieland/Krimpenerwaard, Delfland en Rijnland 
werden vastgesteld. De vergadering stemde in met horizontale lijstverbindingen met de SGP en het CDA 
voor de Provinciale Staten en waterschap Hollandse Delta. Voor de waterschappen 
Schieland/Krimpenerwaard, Delfland en Rijnland stemt de vergadering in met een lijstineenschuiving met de 
SGP en een horizontale lijstverbinding met het CDA.   
Het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten werd na het instemming brengen van een drietal 
moties vastgesteld. 
De verkiezingprogramma’s van de waterschappen werden opgesteld in samenwerking met de SGP, de 
vergadering gaf het bestuur mandaat de programma’s in lijn met het landelijk model op te stellen.  
Het campagneteam presenteerde kort de campagne plannen. 
 
OVERIGE VERGADERINGEN 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Op 13 mei en 13 oktober had een afvaardiging van het bestuur 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. De 
samenwerking willen we in principe ook na de Statenverkiezingen in 2015 voortzetten.  
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Verder is vooral gesproken over de waterschapsverkiezingen en de samenwerkingen hierin. Tevens zijn 
afspraken gemaakt over de verkiezingscampagne voor de waterschappen en de daarbij behorende 
financiële middelen. Ook tussendoor is zeer regelmatig contact geweest met het SGP bestuur om de zaken 
rondom de waterschapsverkiezingen goed te regelen. 
 
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 2014 vonden er gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart plaats. en zijn er twee herindelingsverkiezingen 
geweest in november. Het proces van samenvoeging van de kiesverenigingen in de Krimpenerwaard en de 
Nissewaard is zorgvuldig gebeurt. Gevolg van de samenvoegingen is dat het aantal kiesverenigingen in 
Zuid Holland is verminderd tot het aantal van 39. 
In de begeleiding van de lokale kiesverenigingen krijgen de bestuursleden ondersteuning van het 
partijbureau.  
 
SLOTWOORD 
Terugkijkend op het verslagjaar 2014 hebben we een jaar achter de rug waarin veel werk verzet is, met veel 
mensen. Er zijn een vijftal goede en evenwichtige kandidatenlijsten gepresenteerd, maar ook 
verkiezingsprogramma’s waarin het gedachtegoed van de ChristenUnie, namelijk dat we als rentmeesters 
en in afhankelijkheid van Onze God en Vader ons land en onze naasten mogen dienen, centraal staan 
gepresenteerd. Geloven, durven, doen was de slogan  in najaar 2014 ontstaan voor de verkiezingen, en in 
2015 gaat de Provinciale ChristenUnie Zuid-Holland hier gewoon mee door!  
 
M. van den Bergh-Kempenaar 
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland 
April 2015 


