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Leden. 
Op 1 januari telde onze kiesvereniging 34 leden. 
Dit jaar mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen. 
Er zijn 5 leden die hun lidmaatschap per 31 december hebben opgezegd. 
 

Bestuur. 
Het bestuur bestond op 1 januari uit dhr. Sam van der Klis (interim voorzitter, mevr. Marja 
Benders-Molenaar (secretaris/penningmeester) en dhr. Wim Roskam (algemeen lid). 
Er staan nog steeds enkele vacatures als algemeen bestuurslid open. 
 
Vergaderingen. 
Dit jaar was er één ledenvergadering op 22 mei en een gezamenlijke ledenvergadering met de  
SGP op 30 september. 
Het bestuur is 6x bij elkaar geweest en wel op: 9 januari, 20 februari, 10 april, 1 mei, 17 juni en  
13 november. 
 
Gemeenteraad. 
Dit jaar zit Jan Broere in de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is hij weer 
gekozen als raadslid.  
Dan hebben we nog: 

o Forum Financiën – Jan Broere, met als plaatsvervanger Hans Alles 
o Forum Samenleving – Sjanet de Wit-Groenendijk met als plaatsvervanger Hans Alles 
o Forum Ruimte – Jan Broere, met als plaatsvervanger Hans Alles. 
o Agenda commissie – Jan Broere 

 
Jan den Butter, Marja Benders, Sam van der Klis, Wim Roskam en Vincent Bos maakten in 2014 
deel uit van de steunfractie.  
 
Landelijke en provinciale vergaderingen. 

o Op zaterdag 1 februari was er het 28e Unie- en Ledencongres in het Agoratheater in 
Lelystad. De kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen werd vastgesteld en het 
startsein voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gegeven. 

o Op zaterdag 21 juni was er het 29e Unie- en 14e Ledencongres, gehouden in de Schuilplaats 
in Ede  

o Op zaterdag 22 november was er het 30e Uniecongres en Bestuurdersdag gehouden in het 
congrescentrum ‘De Werelt’ in Lunteren. 

o Op 15 april was er een Provinciale ledenvergadering in het Provinciehuis Utrecht in 
Utrecht. 

o Op 12 november was er een Provinciale ledenvergadering in het Provinciehuis Utrecht in 
Utrecht. 

Naar de Unie- en ledencongressen in Lelystad zijn Hans Alles, Sjanet de Wit en Marja Benders 
heen geweest. Naar de Unie- en ledencongressen van 21 juni en 22 november en naar de  
 



 

 

 
 

ledenvergaderingen van de provincie Utrecht in Utrecht zijn geen vertegenwoordigers van onze 
kiesvereniging heen geweest. 
 
Uit de raad geklapt. 
Dit jaar is er geen uit de raad geklapt op de website geplaatst. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Ook deze keer hadden we voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart een samenwerkings-
overeenkomst met de SGP en voor het eerst een lijstverbinding met het CDA. 
Op maandag 3 februari werd de kandidatenlijst ingeleverd met 24 kandidaten erop. 
In de Zenderstreek van 5 februari stond er een interview met Jan Broere en in de IJsselbode van 11 
februari stelde Jan Broere en Sjanet de Wit-Groenendijk zich voor.  
Tijdens de uitzending van Midland FM op 15 februari waren Jan Broere en Sjanet de Wit-
Groenendijk  te horen tijdens een interview met Trudie Scherpenzeel. 
Half februari was ons verkiezingsprogramma klaar en kon verstuurd worden. Predikanten, pastors 
en het bestuur van onze gemeente Oudewater kregen het programma per post bezorgd. De leden 
kregen het per e-mail in hun postbox. 
Zaterdag 1 maart was er s’ morgens een campagneactie  met  Carla Dik-Faber  uit de Tweede 
Kamer en Sjanet de Wit-Groenendijk.  
Op 15 maart was er in het stadhuis een verkiezingsdebat waar de lijsttrekkers van alle 
deelnemende partijen in Oudewater aan meededen. 
We hebben een folder gemaakt, maar deze niet door heel Oudewater verspreid. Deze was meer 
voor het lokaal uitdelen. In plaats daarvan  is er twee keer een verkiezingsadvertentie gezet in de 
IJsselbode, met als thema: wij staan er voor - wij staan erachter. 
Na alle campagne activiteiten konden we op 19 maart onze stem uitbrengen. 
ChristenUnie-SGP kreeg 507 stemmen. We kregen 1 zetel in de raad en hadden helaas niet genoeg 
stemmen om met reststemmen nog een tweede zetel er aan toe te voegen. 
 
Europese verkiezingen 
Dit jaar waren er op 22 mei Europese verkiezingen. Deze verkiezingen werden gezamenlijk 
gevoerd met de SGP. De heren Peter van Dalen en Bas Belder werden gekozen voor ChristenUnie-
SGP. 
 
Kerst en nieuwjaarsgroet 
De leden hebben een kerst- en nieuwjaarswens ontvangen. De voorkant van de kerstkaart was de 
voormalige Immanuël school van Oudewater. 
 
Tenslotte. 
Het jaar 2014 was een actief jaar met verkiezingen. Een raadslid werd gekozen, een nieuw forum-
lid trad aan en voor Europa werden er ook twee personen gekozen. 
In onze stad Oudewater bereide men zich voor op de samenwerking met de gemeente Woerden. 
Ook ons raadslid heeft daarmee te maken. We bidden hem kracht en Gods wijsheid toe voor de 
beslissingen die genomen moeten worden. 
Als kiesvereniging, bestuur en fractie gaan we in dat vertrouwen verder, ook in het jaar 2015. 
We mogen 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 willen we ook het komende jaar in Zijn handen 
leggen zodat we onze plaats in de gemeente hier en elders kunnen en mogen vertegenwoordigen. 
Soli Deo Gloria. 
 


