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Leden.
Op 1 januari telde onze kiesvereniging 33 leden.
Dit jaar mochten we 2 leden van elders verwelkomen en is er 1 lid overleden.
Per 31 december hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd.
Bestuur.
Het bestuur bestond op 1 januari uit dhr. Sam van der Klis (voorzitter), mevr. Marja BendersMolenaar (secretaris/penningmeester), dhr. Wim Roskam en dhr. Vincent Bos (algemeen lid).
Dhr. Hans Alles was onze politiek adviseur.
Vergaderingen.
Dit jaar was er één ledenvergadering op 3 maart.
Het bestuur is 2x bij elkaar geweest en wel op: 14 april en 15 juni
Er is een foldercommissie samengesteld die verschillende keren bij elkaar is geweest.
Gemeenteraad.
Jan Broere zit namens ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad.
Dan hebben we nog:
o Forum Financiën – Jan Broere, met als plaatsvervanger Sjanet de Wit-Groenendijk.
o Forum Samenleving – Sjanet de Wit-Groenendijk met als plaatsvervanger Jan Broere.
o Forum Ruimte – Jan Broere, met als plaatsvervanger Sjanet de Wit-Groenendijk.
o Agenda commissie – Jan Broere.
Hans Alles, Marja Benders, Sam van der Klis, Wim Roskam en Vincent Bos maakten in 2016 deel uit
van de steunfractie.
Landelijke en provinciale vergaderingen.
o Op zaterdag 23 april was er het 33e partijcongres, in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle.
o Op zaterdag 26 november was er het verkiezingscongres dat gehouden werd in het Hart
van Holland te Nijkerk.
o Op zaterdag 4 juni was er in Papendrecht een bijeenkomst voor ChristenUnie -raadsleden
-commissieleden en -bestuursleden van gecombineerde fracties (ChristenUnie-SGP).
Sam van der Klis en Marja Benders hebben deze bijeenkomst bezocht.
o Dit jaar was er geen Provinciale ledenvergadering in het Provinciehuis in Utrecht.
Er zijn geen bestuursleden naar de partijcongressen geweest. Elk lid mag er nu zelf heen en kan via
het secretariaat een stem meenemen.
Folder.
Halverwege december is er een mooie A3 folder in Oudewater, Hekendorp, Papekop en
Snelrewaard, huis aan huis, verspreid.

Kerst en Nieuwjaarsgroet.
De leden hebben een nieuwjaarswens ontvangen. De voorkant van de nieuwjaarskaart was de
ijsbaan van Hekendorpse ijsclub.
Tenslotte.
Dit jaar waren er geen verkiezingen. Even een adempauze.
In oktober is het college van Oudewater gevallen, jammer dat het zo gelopen is.
We wensen het college, raad- en forumleden Gods onmisbare zegen toe in de keuzes die gemaakt
moeten worden.
Als kiesvereniging, bestuur en fractie mogen we weten dat we al onze vragen en noden bij Hem
kunnen brengen, en dat Hij ons zal geven wat we nodig hebben. In dat vertrouwen gaan we ook in
2017 verder, zodat we onze plaats in de gemeente hier en elders kunnen en mogen innemen.
Soli Deo Gloria.

