Bijlage 3: Algemeen jaarverslag 2017
Algemeen jaarverslag 2017 SGP-Urk
Het jaar 2018 is alweer een paar maanden oud en het jaar 2017 ligt inderdaad alweer een poosje achter ons.
Op het wereldtoneel zien we allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen die ons wijzen op de naderende komst
van de Heere. Wie het nieuws volgt kan niet anders dan beamen dat we als het ware de krant naast de Bijbel
kunnen leggen. Een kalenderjaar is een zucht en het is weer voorbij en zo is het ook met een mensenleven, het
wordt haastig afgesneden. Sommige van onze leden hebben afscheid moeten nemen van een geliefde en
werden geconfronteerd met een lege plek. Er is in de gezinnen soms leed en stil verdriet, het gaat niemands
deur voorbij. Ook binnen de PKV hebben we afscheid moeten nemen van trouwe leden die het tijdelijke met
het eeuwige hebben verwisseld.
Het afgelopen jaar stond natuurlijk vooral in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen en de voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het begin van het jaar 2017 stond vooral in het teken van de Tweede
Kamerverkiezingen met de daar bijbehorende campagne. We mogen rustig spreken van een bijzondere uitslag
want er waren veel extra stemmen op de SGP uitgebracht. De SGP werd op Urk dan met ruim verschil de
grootste partij.
Veel rust kreeg het bestuur niet want de volgende verkiezingen stonden alweer voor de deur.
Het bestuur heeft verschillende malen vergaderd als voorbereiding op een jaar waarin
gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd werden. Er is een Selectie Advies Commissie (SAC) benoemt voor
het opstellen van de kandidatenlijst Gemeenteraad verkiezingen in 2018. Met alle voorzichtigheid en gekregen
wijsheid heeft de SAC een kandidatenlijst opgesteld. Op de ledenvergadering van 28 oktober 2017 is de
kandidatenlijst zoals deze is opgesteld door de SAC met grote meerderheid goedgekeurd. Nadat de leden zich
hadden uitgesproken heeft het bestuur enkele praktische wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast werd het
bestuur ondersteund door een actieve campagne commissie die zijn functie dubbel en dwars heeft bewezen. In
deze commissie zaten leden van het bestuur, van de SGP-fractie, SGP-jongeren en leden van de PKV. Het is een
voorrecht dat er ook jongeren zijn die op hun wijze een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke SGP.
Verder bezochten we verschillende vergaderingen die rechtstreeks verbonden zijn met het bestuurswerk van
SGP-PKV-Urk. De partijdag werd bezocht maar ook de vergadering van het provinciaal bestuur en de
inspiratietour in Kampen. Het contact tussen fractie en bestuur kreeg de nodige aandacht en werd er op
consistente, professionele manier samengewerkt.
De drie vaste commissies die wij kennen binnen het bestuur (profilering, betrokkenheid en toekomst) hebben
ook het afgelopen jaar gewerkt aan continuering en verbetering van onze kiesvereniging.
Er werden verschillende thema-avonden georganiseerd het afgelopen jaar. Een thema-avond waarin
visserij/brexit centraal stond en een thema-avond waar het thema ‘voor het leven’ centraal stond.
Tijdens de vorige ledenvergadering in maart 2017 zijn 3 nieuwe bestuursleden gekozen. De heren P. van
Slooten, T. Hoekstra en A.M de Boer. We zijn als bestuur blij met deze versterking en door het aantreden van
deze drie waren we ook weer op slagkracht. Vele handen maken licht werk is dan ook van toepassing in deze
situatie. Verder werd het penningmeesterschap overgenomen door de heer P. Koster en de ledenadministratie
door de heer P. van Slooten.
Het ledental is nagenoeg gelijk gebleven. Wel waren er een aantal mutaties door verhuizing of vertrek. We
hebben ook een aantal nieuwe leden mogen begroeten. We mogen naast de Heere u als lid bedanken voor uw
meeleven en het lid blijven van onze kiesvereniging. Het is voor bestuur, fractie en jongeren belangrijk dat er
een persoonlijk gebed is voor wijsheid maar ook gebed is van de leden voor een goede voortgang.
Ook in 2017 is Gods onbezweken trouw gebleken.
In alles Gode bevolen.
Met hartelijke groet, uw secretaris,
Ing. Gerrit de Boer

