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Een terugblik en verslaglegging van het jaar 2017 van de provinciale ChristenUnie Zuid-Holland. Een
jaar met Tweede Kamer verkiezingen, een jaar waarin we leven in een snelle, vluchtige maatschappij,
mede ook door de steeds snellere, betere communicatiemiddelen is er altijd en overal contact
mogelijk. De sociale media is heden ten dage onmisbaar in campagnetijd en daarbuiten. De
provinciale ChristenUnie Zuid-Holland staat 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 oktober is er een oproep gedaan aan alle leden in Zuid-Holland via de website om zich beschikbaar
te stellen voor campagne- of bestuursactiviteiten. Het bestuur was aangenaam verrast door het
aantal reacties. Dit heeft na een aantal gesprekken geresulteerd in een aantal leden voor de
campagnecommissie, een drietal kandidaat bestuursleden en twee deskundige fractieondersteuners
voor de Statenfractie.

Statenfractie
In de Statenfractie is in oktober Chris Schaapman afgetreden en heeft Jacco Schonewille hem
opgevolgd. De Statenfractie bestaat nu 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 2017 erg weinig fractie ondersteuners. Inmiddels zijn er aan het eind van het jaar
een tweetal mensen bereid gevonden om als fractieondersteuner te gaan meedoen.

Waterschapfracties
De ChristenUnie is in Zuid-Holland in drie waterschappen vertegenwoordigd. Door verhuizing van de
waterschapbestuurder Harry Prinsen van Schieland/Krimpenerwaard naar een andere provincie is
zijn plaats in het waterschapbestuur in genomen door de volgende van de gezamenlijke lijst met de
SGP, een SGP lid, zodat de ChristenUnie in dit waterschap haar invloed alleen nog kan laten gelden
door een steunfractielid. In de andere drie waterschappen is de status hetzelfde als in 2016. 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. Het jaarlijkse overleg met de waterschapbestuurders, zowel
ChristenUnie als SGP en een delegatie van beide besturen is in juni gehouden.

Vergaderingen
Het PU bestuur heeft in 2017 vier maal vergaderd.
In het voorjaar is de ledenvergadering evenals vorig jaar in het provinciehuis gehouden, een
gezamenlijk deel met de SGP, waarbij deze keer de heer Jaap Smit, CdK, de spreker was. Daarna een
korte ledenvergadering om de huishoudelijke punten te behandelen.
In het najaar is er afscheid genomen van de bestuursleden Miranda Grinwis en Kees Demoed. Het
bestuur bestaat nu nog uit 8 personen; te weten: Jan Harm Boiten (voorzitter), Rens den

Hollander(penningmeester), Jan Verspuij, Sandra Korteweg, Ruud van Asperen, Willem Schneider,
Rini de Moedt en Greet van den Bergh (secretaris).
In de najaarsvergadering is aandacht besteed aan het afscheid van Chris Schaapman van de
Statenfractie. Jaco Schonewille heeft zich voorgesteld als opvolgend statenlid.
De waterschappers waren vertegenwoordigt en hebben wat over hun werkzaamheden verteld in de
vergadering. In de najaarsvergadering zijn de selectiecommissies voor de Staten- en
Waterschapsverkiezingen 2019 geïnstalleerd.

Overige vergaderingen
Staatkundig Gereformeerde Partij
In oktober is het jaarlijkse besturenoverleg met de SGP gehouden. Er is in een goede en open sfeer
gesproken over het functioneren van de Statenfractie en van de vier waterschapsfracties.
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 2016 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. In de
bestuursvergadering van mei was Indra Schenkel, adviseur Lokale Unie’s van het landelijk bureau
aanwezig om het bestuur te informeren en van gedachten te wisselen over het functioneren en
ondersteunen van de lokale Unie’s, met als doel: sterke en zelfredzame afdelingen.

Ten slotte
Het jaar 2017 in een vogelvlucht, we zijn dankbaar dat we als ChristenUnie in de maatschappij een
hoopvol, realistisch geluid mogen laten horen. Ook in de provincie Zuid-Holland wil de ChristenUnie
meewerken aan een samenleving met toekomst, waarin mensen waardig ouder worden, sterke
gezinnen en oog voor de schepping, ons als bijbelse opdracht voor ogen staan.
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