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Geachte voorzitter, geachte vergadering,
2015 is voorbij, maar komt ook eens terug. Daarom is het goed terug te kijken op de dingen die we in het
voorbije jaar ontvingen. Persoonlijk, maatschappelijk en ook als vereniging. Dat we voorbijgangers zijn
blijkt uit het feit dat we van mensen afscheid moesten nemen, in welke zin ook.
Leden
In het achterliggende jaar is dhr. S. Middelkoop gestorven.
Ons ledental staat op 165 aan het einde van 2015. We kregen er drie nieuwe leden bij. Twee leden
bedankten voor hun lidmaatschap en twee leden verhuisden naar een andere gemeente.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering werden de heren G. Uittenbogaard en H. Verrips gekozen. Daarmee is de
vakature door het vertrek van dhr. M. de Visser vorig jaar, vanwege zijn raadslidmaatschap, vervuld.
We namen afscheid van dhr. Van Klei, onze voorzitter. Aan 27 jaar bestuurslidmaatschap kwam een
eind. Eerst in de PKV van Schoonrewoerd en, na het samengaan van Schoonrewoerd en Leerdam, in de
PKV van gemeente Leerdam.
e
e
Hij werd opgevolgd door de 2 voorzitter Joh. Benschop. De nieuwe 2 voorzitter is H. Verrips.
Het bestuur vergaderde drie keer. Eén keer kwam ze samen met de besturen van Vianen en de
Zederikse verenigingen in het kader van de aanstaande herindeling.
De vereniging en het bestuur waren met afgevaardigden aanwezig op diverse vergaderingen, zoals die
van de Provinciale Vereniging en Partijdag.
Vergaderingen
Er is een jaarvergadering geweest in maart. Tijdens deze vergadering was dhr. Bor de inleider over
alternatieve energie.
Tijdens de najaarsvergadering hebben onze SGP-fractie, op dat moment bestaande uit dhr. M de Visser
en dhr. Bijl en SGP-wethouder, dhr. A.W. Keppel, verslag gedaan van hun werk. Daarna is uitgebreid
van gedachten gewisseld over onze houding t.o.v. van vluchelingen(-problematiek).
Fractie/Gemeenteraad
Na ruim een jaar van de nieuwe gemeenteraadsperiode moesten we afscheid nemen van dhr.H. van
Beijnum. Hij begon een studie filosofie. De opvolging was een paar maanden later geregeld, in de
persoon van dhr. M. van Genderen.Hij vormt nu samen met A. Bijl en de fractievoorzitter M. de Visser de
fractie.
Dhr. Keppel doet zijn werk binnen het college als wethouder met financiën, WMO, jeugdzorg,
volksgezondheid, subsidiebeleid, accomodatiebeleid en inkoop- en aanbestedingsbeleid in zijn
portefeuille.
Tenslotte
Onze vereniging kon in alle rust en vrijheid haar werk doen, net als de fractie. Voorrechten die in veel
landen, om wat voor reden, niet bestaan. Het gevaar is groot dat we de donkere kant veel benadrukken.
Maar waar brengen de vele voorrechten ons? Wij weten toch dat we hier geen blijvende stad hebben?
Welgelukzalig is hij (…) wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; (Ps 146:5) We ontvangen de tijd
nog om de toekomende stad te zoeken én anderen aan te prijzen.

Namens het bestuur,
E. Mourik

