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Geachte voorzitter, geachte vergadering,
Het jaar 2014 is voorbij. Dit verslag wil terugkijken op het verleden jaar en dan m.b.t. tot onze
kiesvereniging en dat wat zij beoogt.
In de politiek is elk jaar verbonden met het voorgaande en de ontwikkelingen lopen door in het jaar dat
volgt. Dat geldt overigens niet alleen voor de politiek, maar alle terreinen van het leven. Alles spoedt zich
naar die grote toekomst, het jaar Onzes Heeren.
Dat we geen klagen hebben over datgene wat we gekregen hebben, zal wel niemand kunnen, willen of
durven ontkennen. Niet dat er geen verdrietige zaken hebben plaatsgevonden, die hun sporen nu nog
voelbaar trekken in persoonlijke levens! Maar wat hebben we het goed in praktisch alle opzichten. Het
gevaar is groot dat we ons een hemel op aarde hebben gecreëerd. Wie verlangt er naar de plaats
waarvan de Heere zegt dat Hij daar alle tranen zal afwissen!”? Wat kunnen we jaloersmakende verhalen
lezen van christenen in gebieden waar het geloof met bloed bezegeld moet worden. De kern van de
zaak, die ene troost te bezitten, het eigendom van Christus te zijn, zou voorop moeten staan. Persoonlijk,
maar ook voor onze naaste, dichtbij en ver weg!
Leden
In het achterliggende jaar zijn er ons geen leden ontvallen door de dood. Ons ledental staat op 164 aan
het einde van 2014. We kregen er vier nieuwe leden bij. Twee leden bedankten voor hun lidmaatschap
en twee leden verhuisden naar een andere gemeente.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering werden de heren J. Benschop en W. Scherpenzeel herkozen. Er onstond wel
een vacature door het vertrek van dhr. M. de Visser, wegens zijn verkiezing tot gemeenteraadslid.
Het bestuur vergaderde drie keer.
De vereniging en het bestuur waren met afgevaardigden aanwezig op diverse vergaderingen, zoals de
Provinciale Vereniging en Partijdag. Zij bezochten de huishoudelijke vergadering met betrekking tot het
voorstel van het Hoofdbestuur om de de partijstructuur te hervormen.
Vergaderingen
Er is een jaarvergadering geweest in maart. Tijdens deze vergadering was onze interim-burgemeester en
partijgenoot ir. M. Houtman als spreker aanwezig.Tijdens de najaarsvergadering konden een verse SGPfractieleider, dhr. M de Visser, en een even verse SGP-wethouder, dhr. A.W. Keppel, verslag doen van
het proces rond de gemeenteraadsverkiezingen, de coalitievorming en de zaken die op de agneda staan
.
Fractie/Gemeenteraad
Na een actieve campagne, waarbij ook een aantal jongeren actief deelnam, mogen we blij zijn met drie
raadszetels. De fractie bestaat nu uit dhr. M. de Visser, als fractieleider met H. van Beijnum en A. Bijl als
fractieleden.
In de zoektocht naar een nieuwe coalitie was ook de SGP in beeld. Dat mondde uit in een deelnamen
van de SGP in de coalitie. Dhr. Keppel heeft zijn plek gevonden in het college van burgemeester en
wethouders. Inmiddels hebben de fractie en wethouder hun werk op het Hofje en in de gemeente
opgepakt.

Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij
Ach, licht ons met Uw stralen, Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen of struik’len op het spoor
Ach, neem ons in Uw hoede, Gij, onverwinb’re Held
en weer des satans woede en ’s werelds boos geweld!
E. Mourik

