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Jaarverslag over 2013
Geachte voorzitter, geachte vergadering,
Met dit bericht wil ik u verslag doen van datgene wat onze kiesvereniging heeft
beziggehouden in het jaar 2013. Het jaar staat niet op zichzelf, maar is zelf een erfenis van
2012 en heeft haar nalatenschap weer doorgegeven aan het jaar dat we nu beleven: 2014.
Wij mogen er nog zijn! De Heere heeft nog bemoeienis met ons. Hij heeft ons zoveel meer
gegeven dan anderen. Ons land kent een ongeëvenaarde welvaart en vrijheid óók met
betrekking op onze godsdienst. Mensen in Syrië en Noord-Korea bijvoorbeel kunnen dat
beamen. Het is de vraag waar de welvaart en vrijheid ons brengt en of we die vrijheid wel
goed benutten.
Leden
In het achterliggende jaar zijn er ons geen leden ontvallen door de dood. Ons ledental staat
op 165 aan het einde van 2013. Wel is er bij verschillende partijleden rouw en verdriet. Er
zijn er ook die (in hun familie/gezin) met ernstige ziek(t)en te maken hebben.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering werden de heren W. den Besten en E. Mourik herkozen.
Het bestuur vergaderde vier keer, waarbij ook een keer met de (steun-)fractie en. Op die
laatste bespreking stond de komende gemeenteraadsverkiezingen op de agenda. In overleg
met de fractie en de steunfractie zijn we uiteindelijk gekomen tot een concept-kandidaten
lijst. We hadden deze ronde de luxe van meerdere kandidaten voor dezelfde plaats. Voor
zover we weten uniek in de geschiedenis van onze vereniging. Het betekent wel dat
sommige mensen niet de plaats hebben gekregen die zij begeerden.
Bestuur/verening was vertegenwoordigd in de andere geledingen, zoals de Provinciale
Vereniging en Partijdag. Zij bezochten informatiebijeenkomsten over het voorstel van het
Hoofdbestuur in reactie op het Arrest van de Hoge Raad m.b.t. het vrouwenlidmaatschap.
Daarnaast loopt ook een bezinning op de partijstructuur. Deze zal zijn uitwerking bij leven en
welzijn krijgen in 2014.

Vergaderingen
Er is een jaarvergadering geweest in februari. Deze werd gedomineert door het voorstel van
het Hoofdbestuur in reactie op het Arrest van de Hoge Raad m.b.t. het vrouwenlidmaatschap.
In mei was er een ledenvergadering m.b.t. de te vormen kieslijst. Die vergadering kreeg een
vervolg in juli, waarin we een gemotiveerde ploeg konden voorstellen, toch weer onder
leiding van dhr. A. Keppel. De leden gaven hun goedkeuring aan de lijst en gaf het bestuur
mandaat om de laatste plekken in te vullen. Daarmee was ook de najaarsvergadering naar
voren gehaald. Om dat er in het kader van de campagne meer activiteiten zullen worden
ontplooid, hielden we in het najaar geen officiële ledenvergadering .
Fractie
In 2013 deed de fractie haar veelonvattend werk.
.

Aan het einde van het jaar is het arrest van de Hoge Raad bekend geworden m.b.t. de plaats
van de vrouw in de partij. De SGP heeft de vraag gekregen wat zij aan de ontstane situatie
denkt te gaan doen. In 2013 zal daarop gereageerd worden.
Dat het werk van onze partij, verricht in dit jaar, bij mag dragen (en gedragen hebben) aan
het doel van onze partij. Ons land en gemeente tot nut en Gods Naam ter eer.
E. Mourik

