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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 
gehouden.  
Voor de Provinciale Staten heeft de ChristenUnie in Katwijk 12,7% van de stemmen gekregen 
(tegenover 11,1% in 2011). Gekeken over Zuid-Holland heeft de ChristenUnie 4,8% van de stemmen 
gekregen (tegenover 3,9% in 2011). Landelijk is het resultaat van deze verkiezingen 3 zetels voor de 
ChristenUnie in de Eerste Kamer. 
Bij de verkiezingen van de Waterschappen had de ChristenUnie een gecombineerde lijst met de SGP. 
In regio Rijnland heeft de ChristenUnie/SGP 8,5% van de stemmen weten te behalen wat heeft geleid 
tot 2 zetels. 
 
Algemene Ledenvergadering 
In 2015 is er tweemaal een Algemene Ledenvergadering geweest.  
Op 12 mei is er vergaderd in het kerkgebouw van de GKV in Katwijk. Naast de huishoudelijke punten 
hebben Atie Kuijt, Klaas Jan van der Bent en Gerard Mostert sr. een terug- en vooruitblik 
gepresenteerd. 
 
Op 17 november hebben we vergaderd in Kerkelijk centrum het Anker in Katwijk. Tijdens deze 
vergadering is o.a. de statutenwijziging besproken. Belangrijkste wijziging is dat de ChristenUnie een 
zelfstandige kiesvereniging was die lid was van de landelijke partij ChristenUnie. Na het doorvoeren 
van de wijziging zijn we een afdeling van de ChristenUnie geworden waarbinnen de leden van de 
landelijke partij zich plaatselijk organiseren. 

Tevens was er een interactief gedeelte waarin Atie Kuijt ons vertelde over de evt. nieuwe bibliotheek 
en Klaas Jan van der Bent een presentatie gaf over de mogelijke bestemming tot Drone Valley op 
voormalig Vliegkamp Valkenburg. 

 
Bestuursvergadering 
In 2015 zijn er in totaal 2 bestuursvergaderingen geweest, te weten 1 april ‘15 en 22 september ’15. 
 
Voortgangsgesprekken 
In tweede helft van 2015 heeft het bestuur voortgangsgesprekken gehouden met de wethouders en 
de fractie. Het houden van deze gesprekken is van beide kanten als zeer positief ervaren. Deze 
gesprekken zullen jaarlijks gehouden worden. 
 
Unie Congres 
In 2015 zijn er 2 ledencongressen geweest. 
Op 13 juni vond het 1e congres in ‘nieuwe stijl’ plaats, waarbij ieder afzonderlijk lid stemrecht heeft 
(in tegenstelling tot daarvoor alleen de kiesverenigingen). Dit congres vond plaats in Zwolle. Jaap 
Oudes heeft dit congres bezocht. 
Op 21 november heeft het 2e congres van dit jaar plaatsgevonden in Nijkerk. Vanuit het bestuur/de 
fractie is dit congres bezocht door Jaap Oudes, Geesje Haasnoot en Gerard Mostert jr. 
 
Ledenwerving 
In 2015 hebben we als wethouders, fractie en bestuur een actieve bijdrage geleverd aan de 
ledenwerving voor onze afdeling. Hierdoor is het aantal leden voor het eerst sinds jaren weer 
gestegen. De ledenstand per 1 januari 2015 was 226; we zijn op 31.12.2015 geëindigd met 247 leden. 



Dat is reden tot dankbaarheid. We hopen deze stijgende lijn in de komende jaren vast te kunnen 
houden. 
 
Mutaties bestuur 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 12 mei 2015 is Aad Rasenberg verkozen tot 
nieuw bestuurslid. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2015 hebben we afscheid genomen van 
Reinoud van de Craats. Hij heeft sinds 2001 zijn bijdrage aan het bestuur geleverd als politiek 
secretaris. 
Tijdens deze zelfde ledenvergadering is Dikky van Duyvenvoorde verkozen tot nieuw bestuurslid. Zij 
zal de taak van penningmeester van Wim van der Meij overnemen. Het 1e half jaar vervullen zij deze 
rol nog samen, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. 
Tenslotte is Jaap Oudes tijdens deze vergadering opnieuw verkozen tot voorzitter voor een nieuwe 
periode van 4 jaar. 
Samenstelling bestuur per december 2015: 

- Jaap Oudes (voorzitter) 
- Wim van der Meij (penningmeester) 
- Gerben Huisman 
- Aad Rasenberg 
- Dikky van Duyvenvoorde 
- Annabeth Aandewiel (secretaris) 

 
Ook in het afgelopen jaar hebben we ons werk mogen uitvoeren onder de zegen van onze God. We 
vragen Hem om wijsheid en kracht om Zijn wil te doen, ook voor de periode die voor ons ligt. 
 
 
Katwijk, maart ’16 
Annabeth Aandewiel-van Zijtveld 


