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Bestuurssamenstelling 

Tijdens de ledenvergadering van 19 januari 2015 werd afscheid genomen van Bendiks 

Kuipers. Hij werd hartelijk bedankt voor alle inzet gedurende 8 jaar 

bestuurslidmaatschap. In diezelfde ledenvergadering werd Annigje Gille formeel benoemd 

tot bestuurslid.  

 

Vergaderingen bestuur: 

Het bestuur van de kiesvereniging Lansingerland heeft in 2015 zes keer vergaderd en wel 

op de volgende datums: 5 januari 2015, 2 maart 2015, 21 april 2015, 6 juli 2015, 25 

augustus 2015 en 9 november 2015. 

 

Bijeenkomsten fractie – bestuur 

Op dinsdag 23 juni 2015 hielden de fractie en het bestuur weer een gezamenlijke 

vergadering. Diverse onderwerpen en plannen werden besproken. Goed voor de 

onderlinge contacten en verstandhouding. Daarnaast was er bij diverse gelegenheden 

een goed contact tussen bestuur en fractie (incl. de wethouder). 

 

Ledenvergaderingen 

Ook in 2015 werden er weer vergaderingen gehouden. Op 19 januari was Gert-Jan 

Segers te gast. Hij wist de vele aanwezigen te boeien met een interessant betoog over 

het onderwerp: “Waarom is christelijke politiek belangrijk voor de samenleving?”  

In dezelfde ledenvergadering werden bovendien die leden die al 30 jaar of langer lid zijn 

van de ChristenUnie en haar rechtsvoorgangers in het zonnetje gezet. 

 

Op 24 september 2015 werd voor de eerste keer een ondernemersdebat georganiseerd. 

Onder leiding van de Wouter van der Meijde werd op een leuke manier gediscussieerd 

tussen de aanwezigen en een viertal ondernemers over diverse stellingen m.b.t. het 

ondernemersklimaat in Lansingerland. 

 

Vergaderingen Provinciale Unie 

De Provinciale Unie organiseerde in 2015 weer een zogeheten voorjaarsvergadering en 

een najaarsvergadering. Bij de voorjaarsvergadering was het bestuur vertegenwoordigd. 

Bij de najaarsvergadering lukte dit helaas niet. 

 

Bijeenkomst CU Zuid-Holland 12 mei 2015 

Regionale bijeenkomst voor Kiesverenigingen door het landelijk bureau, met een zinvolle 

en inspirerende ontmoeting en uitwisseling met andere kiesverenigingen. In 

augustus/september was er als vervolg hierop een workshop gericht op ledenwerving. Op 

beide vergaderingen was een afvaardiging vanuit Lansingerland aanwezig. 

 

Landelijke bijeenkomsten CU 

De ChristenUnie organiseerde in 2015 een landelijk congres op 13 juni 2015 en op 21 

november 2015. Het bestuur was afgevaardigd bij het eerste congres, waar belangrijke 

besluiten genomen werden over de grondslag van de partij en de zogeheten pré-ambule. 

Het congres van november 2015 stond in het teken van het afscheid van Arie Slob. 

 

Overige activiteiten 

De traditionele fietstocht door Lansingerland werd gehouden op 9 mei 2015. Onder de 

bezielende leiding van Jaap van Lien werd weer een mooie tocht gehouden langs diverse 

bijzondere plekjes in onze gemeente. 

 

Op 31 oktober 2015 werd de jaarlijkse Open Dag van de ChristenUnie gehouden in het 

gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Een zeer geslaagde dag, die ook door 

diverse inwoners van Lansingerland werd bezocht. 

 

Verkiezingen 

Op 18 maart 2015 zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 

gehouden. De ChristenUnie en de SGP deden apart mee aan deze verkiezingen, maar 

behaalden beiden een goed resultaat, namelijk drie zetels. 


