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Vergaderingen bestuur 
Het bestuur vergaderde  2015 tweemaal in combinatie met de fractie. 
Belangrijke onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren: 

 
1. Het verbeteren van de permanente campagnecommissie 
2. De zoektocht naar bestuursleden 
3. Ledenwerfactie: 2015 nieuwe leden in 2015 (landelijk) 
4. De voorbereidingen van de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen in 2015 
5. Verbeteren zichtbaarheid door sociale media 
6. Wat speelt er in Maassluis 

 
Ledenvergaderingen 
Op 16 april werd één algemene ledenvergadering gehouden.  
Hierbij werd afscheid genomen van Kees de Voogd als voorzitter. Bram Vreugdenhil stelde zich beschikbaar als 
penningmeester, dit werd unaniem aangenomen. 
Het jaarverslag 2014 van de secretaris en de penningmeester werd besproken en goedgekeurd. Verder werd er 
teruggekeken op de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen.  
 
Verkiezingen voor Provinciale Staten  
Er waren voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart diverse activiteiten georganiseerd. O.a. bezochten 
kandidaten Chris Schaapman en Wilco Scheurwater Maassluis/Midden-Delfland in het kader van de KrisKras tour.  
Bij de verkiezingen werden twee zetels behaald voor de ChristenUnie, één meer dan bij de verkiezingen van 2011. 
 
Waterschapverkiezingen 
Er waren ook Waterschapverkiezingen op 18 maart 2015. Hierbij was er een lijstverbinding met de SGP en er werd één 
zetel behaald voor de ChristenUnie/SGP.  
 
Werk van de fractie 
Namens de ChristenUnie hebben John Dolstra en Klarie Oosterman-Feenstra als raadslid en Marian de Jong-Klein en Leo 
van der Wel als steunraadslid het gemeenteraadswerk in Maassluis verricht. 
 
Permanente Campagne commissie 
Er is ook in 2015 veel werk verzet. De ChristenUnie was op vele (maatschappelijke) bijeenkomsten vertegenwoordigd 
waardoor we ons verkiezingsprogramma in praktijk brachten. 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is één keer uitgegeven, in maart. In december is een kerstgroet (e-card) naar de leden per e-mail 
verzonden.  
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Samenstelling bestuur 
Eind 2015 bestond het bestuur van de Kiesvereniging Maassluis/Midden-Delfland uit: 
John Dolstra (voorzitter a.i.) Bram Vreugdenhil (penningmeester), Marianne van der Kooij (secretaris), Klarie Oosterman 
(alg. lid), Roy Ringeling (alg. lid), Marian de Jong (alg. lid) en Leo van der Wel (alg. lid). 
 
Per 1 januari 2015 zijn Kees de Voogd als voorzitter en John Dolstra als penningmeester afgetreden. Per 16 april is Bram 
Vreugdenhil als penningmeester aangetreden. 
 
Aantal leden 
Per 31 december 2015 telde de kiesvereniging 87 leden. 
         
leden uit Maassluis:     49 
leden uit Midden-Delfland:     38 
 

waarvan Maasland:     21 
  Schipluiden:      6    
  Den Hoorn:    11 
        
Het aantal leden nam in 2015 door overlijden en opzegging af met 10, maar er kwamen ook 4 nieuwe leden bij. 
 
Vooruitblik 2016 
Het jaar 2016 zal vooral in het teken staan van ledenwerving en de zichtbaarheid van de ChristenUnie in Maassluis en 
Midden-Delfland. Geloven, durven, doen was de slogan voor de verkiezingen van 2014 en in 2016 gaat de ChristenUnie 
hier gewoon mee door! 
 
 
Marianne van der Kooij-Wander, secretaris 
  


