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Jaarverslag over 2016
Geachte voorzitter, geachte vergadering,
Het jaar 2016 ligt achter ons veel dingen zijn wellicht vergeten, terwijl er ook dingen zullen zijn waarvan we
ons niet kunnen voorstellen dat we het ook zouden kunnen vergeten. ’t Zij vreugde ons deel was, of smart
ons bedroefde. Met dit jaarverslag willen we ervoor zorgen dat zaken die het afgelopen jaar voor de
vereniging van belang waren op een rij zetten. Om zo een herinnering te hebben
Leden
Dhr. Burggraaf stierf na een ernstige ziekte. Op het onverwacht werd dhr. C.C. Huissen door de dood uit
ons midden weggerukt. Het leert ons de broosheid en vergankelijkheid van het aardse leven.
Twee leden bedankten voor hun lidmaatschap en drie leden verhuisden naar een andere gemeente. We
kregen er tien nieuwe leden bij. Ons ledental staat aan het einde van 2016 op 170.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering werden de heren Van der Leeden en Van der Werken herkozen.
De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd: dhr. Benschop is voorzitter, dhr. Verrips tweede voorzitter, dhr.
Den Besten penningmeester en Mourik secretaris.
Het bestuur vergaderde twee keer. De vereniging en het bestuur waren met afgevaardigden aanwezig op
diverse vergaderingen, zoals die van de Provinciale Vereniging en Partijdag.
Herindeling
De gezamenlijke besturen van Leerdam, Vianen en de Zederiks kwamen bijelkaar in het kader van de
aanstaande herindeling. De herindeling gaat contouren krijgen. Binnen de PKV’s van Vijfheerenlanden
(Leerbroek, Leerdam, Meerker eo. en Vianen) is er nagedacht over de meest gewenste structuur na de
herindeling. De meest gewenste situatie lijkt zo in mogelijk bestuurslagen te hebben. De Zederikse PKV’s
en Vianen orienteren zich op het opheffen van hun eigen PKV’s en het aansluiten bij Leerdam. Dan hoeft
er geen Gemeentelijke Afdeling te komen, wat de afstand tussen de leden en de fractie vergroot (Zederik
heeft hier ervaring mee)
Er is een werkgroep ingesteld, die de verkiezingen gaan voorbereiden. Onze PKV wordt vertegenwoordigd
door H. Verrips, W. van der Leeden en P. de Leeuw.
Vergaderingen
Er is een jaarvergadering geweest in maart. Tijdens deze vergadering was dhr. Krooneman,
beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie, inleider over het raadgevend referendum m.b.t. het
associatieverdrag met Oekraïne. .
Tijdens de najaarsvergadering heeft onze SGP-fractie, bij monde van de fractievoorzitter dhr. De Visser en
onze wethouder, dhr. A.W. Keppel, verslag gedaan van hun werk. De aanstaande herindeling is
ruimschoots aan de orde geweest.
Fractie/Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft er in elk geval een jaar bijgekregen, omdat de herindeling weliswaar helder is,
maar de keuze voor de provincie, Utrecht (Vianen) of Zuid-Holland (Zederik en Leerdam) is nog niet
besloten.
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
De wereld is onrustig, ons land is onrustig.
Ons past dankbaarheid ten opzichte van de Heere dat we als partij en vereniging ons werk in zoveel rust
nog mogen doen. Dat het geen ‘dodelijke gerustheid’ zou zijn. Maar dat het een gevolg mag zijn van de
rust, waarvan Augustinus zei: ‘Onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U'. Dat is ook de enige Rust die
overblijft, gevonden in de Rustaanbrenger, Jezus.
Namens het bestuur,
E. Mourik

