Jaarverslag 2013
Voorzitter, bestuursleden en leden,
In het afgelopen jaar zijn er 3 leden ons ontvallen. Te weten: dhr. M. Lock, dhr. P.
Dijkshoorn en dhr. L. de Bruin. Wij gedenken de familie in onze voorbede en moge
de Heere deze roepstemmen heiligen aan onze harten.
Wat betreft de politiek is 2013 een jaar zonder verkiezingen. Er moesten helaas wel
extra bezuinigingen aangekondigd worden. Voor de coalitie de taak om naar steun te
zoeken. Mede door de SGP zijn er diverse besluitvormingen tot stand gekomen.
Helaas moeten we ook opmerken dat er door de regeringspartijen zo weinig rekening
wordt gehouden met God en Zijn gebod.
Des te meer is onze voorbede voor de regeringsleiders zo onmisbaar nodig.
Plaatselijk mocht de SGP Westland in goede verstandhouding samenwerken met de
Christen Unie Westland. Zowel in de fractie als in het bestuur mocht er
samengewerkt worden. De fractie bestaat uit 2 raadsleden, dhr. K. Koolstra en dhr.
L.K. Snijders en 2 fractieadviseurs ( steunraadsleden ) dhr. Anth. v. Spronsen en dhr.
A. v.d. Meer. Dhr. A. v.d. Meer mocht zijn werk als fractieadviseur weer oppakken na
een periode van rust.
Binnen het bestuur mocht de vacature in dhr. A.J. Vedder worden ingevuld door dhr.
P. Koen.
Er vonden in het jaar 2013 3 bestuursvergaderingen plaats en 5 gezamenlijke CU/
SGP bestuursvergaderingen. Ook vonden er diverse gezamenlijke commissie
vergaderingen plaats in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van Deo
Volente 19 maart.
Er hebben 2 ledenvergaderingen plaats gevonden waarvan de najaarsvergadering
een bijzondere. Deze avond mochten we stilstaan bij het feit dat de SGP
kiesvereniging Westland 90 jaar mocht bestaan. Eerst per gemeenten afzonderlijk en
later als 1 kiesvereniging. Als spreker waren te gast dhr. A.A. Snijders die ons
vertelde over de geschiedenis van de SGP in het Westland en dhr. Menno de Bruyne
die ons vertelde over het reilen en zeilen op het Binnenhof. Onze dankbaarheid voor
deze 90 jaar gaat uit naar de Heere, voor Zijn trouw en goedheid.
Het leden aantal is per 31 december 2013 , 151 leden. 7 leden hebben bedankt 3
zijn er overleden waarvan 1 echtgenote nog steeds lid is en 2 leden verhuisd buiten
onze kiesvereniging.
Wij zijn als bestuur de Heere dankbaar dat ook in het jaar 2013 christelijke politiek
mocht worden bedreven.
We willen vanaf deze plaats de raadsleden en fractieadviseurs bedanken voor het
vele werk dat zij mochten verrichten.
Wij wensen hen Gods onmisbare zegen toe.
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