Jaarverslag 2014

Voorzitter, bestuursleden en leden,

Het jaar 2014 ligt alweer een paar maanden achter ons. Het was een jaar waarin we ook nu
weer werden bepaald bij de gebrokenheid van deze wereld. Zowel in ons eigen land als
wereldwijd. We denken dan o.a. aan de oorlog in Oekraine als ook de strijd tegen de IS.
Velen werden op een of andere manier betrokken bij de vliegramp met de MH17. De Heere
sterke de nabestaanden.
Als SGP Westland mochten we verblijd worden met het behoud van de twee zetels voor de
fractie CU/SGP Westland bij de gehouden gemeenteraadsverkiezingen 2014. In de periode
hiervoor hebben we samen met de CU Westland een goede gezamenlijke campagne mogen
houden. Onderling is er een goede verstandhouding.
De fractie bestaat uit 2 raadleden; dhr. L.K.Snijders en dhr. D. de Heer en als fractieadviseur
dhr. Anth. van Spronsen en Dhr. K. Koolstra. Dhr. A. v/d. Meer heeft afscheid genomen als
fractieadviseur. Wij willen hem bedanken voor de inzet en het vele werk dat hij heeft mogen
doen.
Binnen het bestuur hebben er geen wisselingen plaatsgevonden. Dhr. A.van Harmelen werd
herkozen en mocht zijn herbenoeming aanvaarden.
In het jaar 2014 vonden er 2 bestuursvergaderingen plaats. Er vonden ook gezamenlijke
CU/ SGP vergaderingen plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Er werden 2 ledenvergaderingen belegd met als gastspreker dhr. L.K. Snijders die ons
informeerde over het werk van de CU / SGP fractie.

Er zijn in 2014 twee leden door de dood weggenomen. Te weten; dhr. D. Gieselbach,
gewoond hebbend Molenstraat 120 te Monster en dhr. J. Lock gewoond hebbend Zandijk 70
te ’s-Gravenzande. We gedenken de familie in onze voorbede. De Heere zegene deze
roepstemmen aan onze harten.
Het aantal leden per 31 december 2014 is 144; 2 overleden, 5 bedankt , 1 overgeschreven
naar een andere kiesvereniging en 1 nieuw lid.
We zijn als bestuur de Heere dankbaar voor al het goede dat Hij gaf aan onze partij en aan
de CU / SGP fractie.
Wij willen ook onze dank uitspreken aan de raadsleden en fractieadviseurs voor hun trouwe
inzet en het vele werk.
Wij wensen hen en hun gezinnen Gods zegen toe.
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