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Beste Leden, 

 

Namens het bestuur doe ik hierbij verslag van de activiteiten in 2016. 

In het verslagjaar 2016 vonden er geen verkiezingen plaats. 

 

Vergaderingen bestuur 

Het bestuur kwam in 2016 drie keer in vergadering bijeen, in combinatie met de fractie. 

Belangrijke onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren in 2016: 

 

1. De voorbereidingen voor de tweede Kamerverkiezingen van 2017.  

2. Het opzetten van een permanente campagnecommissie. 

3. Actualiseren van gegevens en e-mailadressen van leden. 

4. Haalbaarheid onderzoeken om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 

Midden-Delfland. 

 

Ledenvergaderingen 

Er zijn in 2016 twee ledenvergaderingen geweest. De voorjaarsvergadering op 10 februari en de 

najaarsvergadering op 17 november.  

Het jaarverslag 2015 van de secretaris en de penningmeester werd besproken en goedgekeurd. 

Ook de omzetting van kiesvereniging naar afdeling is aan de leden voorgelegd. Hiervoor was 

een statutenwijziging nodig, welke door de vergadering op 17 november is goedgekeurd. Verder 

werd er gesproken over de diverse ontwikkelingen in Maassluis en Midden-Delfland.  

 

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. 

 

In het verkiezingsprogramma van 2014 met als titel “Bruggen bouwen” staat dat wij de partij 

van de samenleving willen zijn. Een beweging van Christenen. Dat willen we doen vanuit ons 

geloof en omdat God ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven en vooral ook om samen 

belangrijke kwesties op te pakken. Vanuit de fractie doen wij dat niet alleen door onze bijdragen 

in de Raad en in commissies, maar ook als volksvertegenwoordiger. Heel praktisch door 

bijvoorbeeld een fietsenplan te bedenken, waarbij we er al diverse malen voor zorgden dat de 

Voedselbank gebruikte fietsen kreeg t.b.v. mensen die een fiets nodig hebben, maar deze niet 

kunnen betalen. Maar ook door ons er voor in te spannen dat de kringloopwinkel weer een 

nieuwe plek kreeg in Maassluis.  

 

Tevens door dicht bij mensen te staan die het moeilijk hebben. We hebben de 

Voedselbank bezocht en zijn toen erg geschrokken van de toename van het aantal mensen dat 

daarop is aangewezen. Bij een bezoek aan Vluchtelingenwerk bleek ons dat er grote behoefte is 

aan vrijwilligers.  

 

Dit was ons thema bij de begrotingsbehandeling: Alle Maassluizers zijn belangrijk, want zonder 

druppels geen oceaan. Hierbij hoort helder communiceren, samenwerken en verbinden. We 

ervaren dat steeds meer mensen ook de weg naar ons vinden, om met hun vragen en 

problemen in Maassluis een oplossing te vragen, wat voor ons een bevestiging is dat we op de 

goede weg zijn. 
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De fractie heeft op zaterdag 20 augustus meegewerkt aan de Talmamarkt, georganiseerd door 

de bewonersvereniging Kapelpolder, waarbij politieke partijen en organisaties de mogelijkheid 

kregen om zich te presenteren en in contact te komen met de bewoners. Het was een 

waardevolle dag met mooie gesprekken en ontmoetingen, waarvoor we de bewonerscommissie 

hebben bedankt. 

 

Campagne activiteiten 

Er is veel werk verzet. De ChristenUnie was op vele (maatschappelijke) bijeenkomsten 

vertegenwoordigd waardoor we ons verkiezingsprogramma in praktijk brachten. 

 

In maart hebben we als ChristenUnie-team meegedaan aan de Rotary Bedrijven Quiz, om geld 

in te zamelen voor het goede doel. 

Op zaterdag 1 oktober waren we op de Furieade aanwezig met een stand op de Noordvliet. 

Geïnteresseerden konden bij de stand een enquête invullen met een aantal vragen over 

veiligheid in de stad en daarmee een taart winnen. Veel Maassluizers maakten hiervan gebruik. 

Behalve de harde kern uit ons bestuur en fractie werkte ook dhr. Wilco Scheurwater van de 

ChristenUniefractie van Provinciale Staten van Zuid-Holland mee.  

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is twee keer uitgegeven, in februari en november. 

 

Samenstelling bestuur 

Eind 2016 bestond het bestuur van de afdeling 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). 

 

Totdat de vacature van voorzitter is ingevuld is afgesproken dat John deze functie a.i. blijft 

waarnemen. 

 

Aantal leden 

Per 31 december 2016 telt de afdeling 90 leden  

Leden uit Maassluis:   49 

Leden uit Midden-Delfland:  41 

waarvan Maasland:  22 

  Schipluiden:  6 

  Den Hoorn:  13 

 

In 2016 zijn er 7 leden uitgegaan, waarvan 1 verhuisd, 1 overleden en 5 hun lidmaatschap 

hebben opgezegd. Er zijn 4 leden ingekomen. 

 

Vooruitblik 2017 

Het jaar 2017 zal vooral in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen. Hoopvol 

Realistisch is het verkiezingsthema.  

We willen vooral inzetten op de zichtbaarheid van de ChristenUnie in Maassluis en Midden-

Delfland. Hierbij willen we ons inzetten om ook in Midden-Delfland mee te doen aan de 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018. 

 

 

Marianne van der Kooij-Wander 
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