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Jaarverslag afdeling Westland 2016 

 

Het verslagjaar 2016 was een belangrijk jaar. De interne organisatie kon met 
instemming van de leden gewijzigd worden van kiesvereniging in afdeling. Voor de 
leden is er nu de mogelijkheid om rechtstreeks invloed uit te oefenen op 
partijstandpunten.  De wijziging was een uitvoering van het besluit dat op het 
partijcongres in 2015 is genomen. De statuten zijn ook door tussenkomst van het 
landelijke partijbureau gewijzigd. Voor het bestuur was dit de mogelijkheid om 
inschrijvingen bij bijv. de Kamer van Koophandel te actualiseren.   

Op 31 maart 2016 is er na de besloten ledenvergadering  een openbare vergadering 
met als gast Joël Voordewind gehouden. Hierbij waren 31 personen aanwezig. Na 
een opening door Keetie van der Wel heeft Joël Voordewind een inleiding gehouden 
over de huidige vluchtelingenproblematiek. Na de inleiding en een levendige 
discussie werd Joël Voordewind bedankt voor zijn inbreng aan deze avond.  

De fractievergaderingen van de gezamenlijke gemeenteraadsfractie met de SGP zijn 
per toerbeurt 10 maal bezocht door bestuursleden van onze kiesvereniging. Namens 
de ChristenUnie is Dick de Heer ons raadslid. Na een aantal jaren heeft Rosalie 
Vellekoop haar functie als fractiemedewerker neergelegd. Zij is opgevolgd door Anja 
Muilwijk. Door onvoldoende leden op kandidatenlijst van de laatste 
gemeenteraadsverkiezing bleek het onmogelijk om vanuit de ChristenUnie extra 
fractieadviseurs te laten benoemen voor de gemeenteraadsfractie. 

In het verslagjaar zijn er 2 nieuwsbrieven per e-mail verstuurd naar de leden en 
belangstellenden. Het ledental is in het verslagjaar 2015 in totaliteit gestegen. Het is 
van 131 naar 134 leden gegroeid. Eén lid heeft opgezegd vanwege een landelijk 
politiek standpunt. Onze afdeling mocht 6 nieuwe leden verwelkomen. In het 
verslagjaar zijn 11 e-mailadressen van leden aan ons bestand toegevoegd, waardoor 
er nog maar 7 adressen in Westland zijn die per post benaderd moeten worden. 

Het bestuur van onze kiesvereniging bestond uit Keetie van der Wel-Kuipers, Rien 
Otto, Cees Vermeer, Guido Zwarts, Koos Koolstra en Jolanda Duindam-Otto. Het 
bestuur heeft officieel 4 maal afzonderlijk vergaderd en niet officieel met het bestuur 
van de SGP. De samenwerking met de SGP verloopt wat ons betreft goed en de 
beide partijen zijn elkaar tot steun  in de gemeentelijke arena.  

Het bestuur is niet in staat geweest de Provinciale Unievergaderingen op 19 april 
2016 en 8 november 2016 te bezoeken. Ook de partijcongressen op 23 april en 12 
november zijn niet bezocht door een afvaardiging van onze afdeling. 

Wij zijn dankbaar dat God bestuur, raadsleden en fractieadviseurs- en medewerkers 

de kracht en wijsheid heeft gegeven voor het uitdragen van Christelijke politiek in de 

gemeente Westland. 

 

Cees Vermeer      Keetie van der Wel-Kuipers 

Secretaris       voorzitter 


