Activiteitenverslag Kiesvereniging ChristenUnie IJmond over het jaar 2014

Het activiteitenverslag is door de secretaris opgesteld en vastgesteld door het bestuur van de
kiesvereniging. Het verslag over 2014 is op 8 februari 2015 door het bestuur vastgesteld.
Het jaar 2014 stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2014 vonden deze
plaats. Na 12 jaar Raadslid te zijn geweest in Velsen nam Frits Korf afscheid. Tijdens een bijzondere
Gemeenteraadsverkiezing ontvingen hij en anderen een Koninklijke Onderscheiding.
Bij de verkiezingen in maart 2014 wist de ChristenUnie de zetel in de Gemeenteraad van Velsen te
behouden. Sindsdien vertegenwoordigt Leen de Winter uit Velserbroek de ChristenUnie.
Verheugend is dat de twee steunfractieleden Laura Remkes en Harm de Jong hun betrokkenheid bij
de fractie na het aantreden van Leen de Winter hebben gecontinueerd. De groep werd in de loop
van 2014 uitgebreid met een nieuwe schaduwfractiemedewerker Elsa Waljaard. Bestuur en fractie
komen sinds medio 2014 regelmatig bijeen om de ontwikkelingen in de lokale politiek met elkaar te
delen.
Ook in de gemeente Heemskerk heeft de ChristenUnie, daar in samenwerking met de SGP en onder
aanvoering van lijsttrekker Timo Joosse, met een aantal enthousiaste mensen deelgenomen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Helaas heeft dat dit keer niet geresulteerd in een raadszetel. Met de
opgedane ervaring gaan we het hopelijk de volgende keer opnieuw proberen.
Na zeer vele jaren actief te zijn geweest in de ChristenUnie, waaronder ook een langdurige periode
als bestuurslid, nam Bram Verhagen afscheid van het Bestuur. Bram heeft al die jaren de functie van
secretaris op uitstekende wijze invulling gegeven. Daarnaast was Bram ook zeer betrokken bij de
lokale politiek en toonde hij zijn betrokkenheid om tijdens vele Raadsvergaderingen aanwezig te zijn.
Bestuur en Fractie hebben zijn afscheid op passende wijze gevierd. Ook op deze plaats past een
oprecht woord van dank voor alle inspanningen van Bram en zijn betekenis voor de ChristenUnie in
Velsen. Met een low budget diner, waarbij een deel van de kosten naar een goed doel is gegaan,
stonden Bestuur en de Fractie, samen met Bram en zijn echtgenote, stil bij zijn afscheid.
Nadat van de voorzitter van het Bestuur René Tromp in de loop van 2013 met grote waardering
afscheid was genomen, zijn in het begin van 2014 als nieuwe bestuursleden Reijer Kooij
(voorzitter/secretaris) en Ries de Kogel (penningmeester) aangetreden. Zij zullen door de komende
ledenvergadering ook formeel in hun functies worden benoemd.
ChristenUnie Velsen probeert meer en meer doelmatig gebruik te maken van de sociale media.
Facebook ChristenUnie Velsen werd daartoe ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezingen verder
ingezet. Onze fractievoorzitter Leen de Winter maakt ruim gebruik van Twitter waarbij hij berichten

verstuurt over onder meer zijn werkbezoeken en ook de website van de ChristenUnie Velsen wordt
steeds meer een communicatiekanaal.
De Fractie en het Bestuur mogen zich thans verheugen in grote betrokkenheid en voortvarendheid
van alle medewerkers. Wij zien uit naar de uitslag op 18 maart 2015 van de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en naar de rol die de ChristenUnie ook daar mag vervullen.
De Algemene ledenvergadering van de kiesvereniging is in de laatste maanden van 2013 bijeen
geweest voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende vergadering is
gepland in februari a.s.
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