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Leden. 
Op 1 januari telde onze kiesvereniging 32 leden. 
Dit jaar mochten we 3 nieuwe leden verwelkomen.  
Er zijn 2 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
Aan het einde van het jaar, op 31 december, waren er 33 leden bij onze kiesvereniging 
aangesloten.  
 
Bestuur. 
Het bestuur bestond op 1 januari uit dhr. Sam van der Klis (interim voorzitter, Marja Benders-
Molenaar (secretaris/penningmeester) en Jan den Butter (algemeen lid). 
Tijdens de ledenvergadering is dhr. Jan den Butter afgetreden als bestuurslid en is dhr. Wim 
Roskam in het bestuur gekozen voor een periode van één jaar. 
Er staan nog steeds meerdere vacatures open.  
 
Vergaderingen. 
Dit jaar was er één ChristenUnie-ledenvergadering op 11 juli 2013. 
Er zijn twee gezamenlijke ledenvergaderingen van ChristenUnie-SGP geweest op 12 februari en  
21 november 2013.  
In de ledenvergadering van 12 februari hebben we dhr. Hans Alles bedankt voor al de jaren waarin 
hij zich heeft ingezet als raadslid voor onze gemeente. Het waren er elf. 
Er zijn verschillende bestuursvergaderingen geweest en wel op: 11 juni, 26 september, 17 oktober, 
28 oktober, 18 november en 19 december, de laatste 5 met het oog op  gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart 2014. 
 
Gemeenteraad. 
De eerste maand van 2013 zat Hans Alles in de gemeenteraad. Op 7 februari heeft Hans afscheid 
genomen tijdens de raadsvergadering  en heeft hij het stokje overgedragen aan dhr. Jan Broere. 
De vertegenwoordiging in de forums was als volgt: 

o Forum Financiën – Jan Broere, met als plaatsvervanger Hans Alles 
o Forum Samenleving – Hans Alles, met als plaatsvervangers Jan Broere en Jan den Butter 
o Forum Ruimte – Jan Broere, met als plaatsvervanger Jan den Butter. 
o Agenda commissie – Hans Alles tot 7 februari, daarna Jan Broere. 

 

Jan den Butter en Marja Benders maakten in 2013 deel uit van de steunfractie.  
 
Landelijke en provinciale vergaderingen. 

o Op zaterdag 13 april was er het 26e Unie- en Ledencongres in Ede. 
o Op zaterdag 21 september was er het 27e Unie- en Ledencongres over Europa,   in 

Amersfoort. Op 22 mei 2014 vinden er Europese verkiezingen plaats,  
deze moeten voorbereid worden. 

o Op 23 november was er een Unie- en ledencongres in  Ede. 
 



 
 

o Op 23 april was er een provinciale ledenvergadering in Driebergen-Zeist.  
o Een voorbereidingsavond voor de komende gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd 

door het Provinciaal Unie Bestuur Utrecht op 21 juni  in Driebergen-Zeist. 
o Op 29 oktober was er een provinciale ledenvergadering in Driebergen-Zeist.  

Deze vergaderingen zijn niet bezocht door vertegenwoordigers van onze kiesvereniging. 
 
Uit de raad geklapt. 
Op 3 januari is er een Nieuwjaars uit de raad geklapt op de website geplaatst met het wel en wee 
van het afgelopen halfjaar 2012. Verder werd de agenda bijgehouden en werd de website in 
november vernieuwd. Al met al ziet het er nu leuk uit. 
 
Lintje. 
Op 26 april is dhr. Hans Alles geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde in de Grote 
Kerk in Oudewater en was een volkomen verrassing voor hem. 
 
Presentje.  
Met de jaarwisseling kregen onze gemeenteraads-, fractie- en bestuursleden een nieuwjaarswens 
en als dank voor hun inzet voor het afgelopen jaar een appeltaart.  
De leden hebben een kerst- en nieuwjaarswens ontvangen. De voorkant van de kerstkaart was de 
Hervormde Kerk van Oudewater. 
 
Tenslotte. 
Het jaar 2013 was een jaar waarin veel gebeurde. Wisseling van raadslid, voorbereiden 
gemeenteraadsverkiezingen en wat er nog meer langs kwam.  
De plaatselijke politiek was soms stormachtig, ook ons raadslid heeft daarmee te maken. We 
bidden hem kracht en Gods wijsheid toe in de soms lastige en moeilijke beslissingen die genomen 
moeten worden. 
Ook als bestuur en kiesvereniging gaan we in dat vertrouwen verder. Wij mogen weten dat Hij ons 
zal geven wat we nodig hebben als we Hem daarom bidden. 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 innemen. Soli Deo Gloria. 
 


