Jaarverslag 2015
Voorzitter, bestuursleden, geachte leden,
Het jaar 2015 ligt weer achter ons. Niemand van onze leden is in dit verenigingsjaar
door de dood weggenomen. De Heere heeft ons alles gegeven tot onderhoud van
ons lichaam, maar bovenal mochten wij iedere week Zijn Woord nog horen. Wij leven
nog in de genadetijd. De Heere zegene Zijn Woord aan onze harten.
In het jaar 2015 is er in de wereld veel gebeurd. Terreuraanslagen in Parijs, de
verschrikkelijke oorlog in Syrië, de bombardementen door o.a. Nederland tegen IS
zijn nog steeds gaande. De enorme vluchtelingenstroom die op gang kwam. De
velen die daarbij zijn omgekomen. Wat moeten wij dankbaar zijn nog in vrede te
kunnen leven.
Op het politieke vlak waren er de statenverkiezingen en de gevolgen die dat had voor
de 1e kamer. Onze SGP mocht er stemmen bij krijgen. Wat een goedheid van de
Heere. Ook mocht er dankzij een geldinzamelingsactie een campagne zijn om
overspel tegen te gaan d.m.v. billboards langs de snelwegen.
Onze SGP kiesvereniging mag terug zien op een goed jaar. Diverse zaken werden
door het bestuur gedaan. We denken aan het bezoeken van de fractievergaderingen.
De fractie bestaat uit 2 raadsleden; dhr. L.K. Snijders en dhr. D. de Heer en als
fractieadviseur dhr. Anth. van Spronsen. Dhr. K. Koolstra heeft gemeend zijn functie
neer te moeten leggen.
Het bestuur vergaderde 2 keer. Tweemaal werd er een ledenvergadering gehouden.
Tijdens de voorjaarsvergadering mochten dhr. H. Doornekamp en dhr. I.A. Aarnoutse
voor een nieuwe periode herkozen worden, welke zij ook hebben aanvaard.
Dhr. J. van Spronsen heeft gemeend zijn bestuursfunctie te moeten neerleggen. De
najaarsvergadering hebben we gecombineerd met een goed bezochte spreekavond
met dhr. E .Dijkgraaf en dhr. L .K. Snijders Het thema was vluchtelingenopvang in
Nederland en het Westland.
Het aantal leden van de kiesvereniging per 31 december 2015 is 147. Er zijn 3 leden
verhuisd naar een andere regio, 3 hebben opgezegd en er zijn 8 nieuwe leden.
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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