
Jaarverslag over het jaar 2015 van de afdeling ChristenUnie Zederik. 

 

 

Beste broeders-en zusters van de ChristenUnie, 

 

Na een druk jaar, ook in politiek opzicht, alweer het jaarverslag over 2015. 

Ook een bewogen jaar, waarin we twee mensen hebben verloren: Corrie Ooms, een heel 

trouw lid van onze afdeling en Klazien van der Ham, de vrouw van onze oud-voorzitter. 

Wij weten hen geborgen in de handen van onze God, maar de lege plaats blijft. 

Het was ook een bewogen jaar voor de gemeentepolitiek.  

De beslissing viel om samen te gaan met de gemeenten Vianen en Leerdam. 

Onze raadsleden stemden tegen en spraken zich uit om in de provincie Zuid-Holland te 

blijven. 

Het heeft heel veel discussie en vergaderen gekost en nu gaan we verder op de ingeslagen 

weg. 

 

Aan het eind van het jaar werden we van een kiesvereniging een afdeling van de ChristenUnie 

met nieuwe statuten. 

 

Het bestuur vergaderde 2 x en er werd 1x een gecombineerde bestuurs/fractie vergadering 

gehouden. Op 6 oktober bezocht Jan Verspuij namens de Prov.Unie onze vergadering, waarbij 

ook de raadsleden aanwezig waren. 

Ook hebben we een regiovergadering bezocht in Hardinxveld-Giessendam. 

 

Er werden 3 ledenvergaderingen gehouden, waarvan de derde noodzakelijk was om nogmaals 

over de nieuwe statuten te stemmen. 

 

De congressen werden ook bezocht en zijn altijd weer een stimulans om door te gaan. 

Op het laatste congres werd er afscheid genomen van Arie Slob en werd Gertjan Segers als 

nieuwe partijleider verwelkomd. 

 

Dit jaar waren er Provinciale en Waterschapsverkiezingen en wij hebben daarvoor ook 

campagne gevoerd in Ameide en Meerkerk. 

In kader van deze verkiezingen hebben twee kandidaten van de ChristenUnie uit de provincie  

Zuid-Holland een bezoek gebracht aan fruitbedrijf v.d. Berg in Achthoven over het “Natura 

2000 project” en “Het vergeten slagveld” bij Sluis. 

 

29 augustus hebben we met een kraam op de markt in Lexmond gestaan. 

 

Het aantal leden op 31 december was 70. 

 

In het kader van de herindeling zijn er al wel kontakten onderling met de raadsleden geweest. 

Die van de besturen zijn in 2016 opgepakt. 

 

Aan het einde gekomen van dit verslag vragen wij u om te bidden voor wijsheid en moed voor 

onze raadsleden en de steunfractieleden om goede beslissingen te nemen. 

Wij vragen ook uw gebed voor de ontwikkelingen rondom  de herindeling, voor een goede 

sfeer en samenwerking van de besturen en het vele werk dat wacht. 

 

 

Opgemaakt 23 maart 2016 te Meerkerk. 

 

Voorzitter,                                                                                   Secr., 


