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1. Opening door de voorzitter, Willem Pos
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en leest Psalm 37: 1-11 en opent de vergadering met gebed.
Dit is de eerste ledenvergadering van het nieuwe jaar. Kernvers uit het Bijbelgedeelte is vers 3:
‘Vertrouw op den Heere, en doe het goede…’ Dit is in het kort de opdracht van christelijke politiek.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden
WP stelt Jos van de Breevaart (JvdB) voor als kandidaat voor de bestuursfunctie Organisatie &
Relaties. Arie Rijneveld (AR) is afwezig vanwege een lokale avond waar hij moest spreken. Hij is de
kandidaat voor de bestuursfunctie Leden & Lokaal. Josefien Verschuure (JV) leest het advies van de
adviescommissie voor. De adviescommissie is blij met de kandidaten, ze hebben allebei een lange
‘staat van dienst’. De adviescommissie heeft vertrouwen in hun goede inbreng als bestuurslid.
Ardjan Boersma (AB) heeft een ordevoorstel en vraagt of JvdB zich even kort kan voorstellen en wil
vertellen wat hij de komende periode gaat doen.
JvdB stelt zich voor. Hij komt uit Scherpenisse, studeert Mechatronica en werkt bij een bedrijf dat
actief is in duurzame energievoorziening. Hij is actief voor de SGP op Tholen. JvdB staat voor een
stabiele SGPJ. Hij staat er al, maar wil de organisatie nog steviger maken. Wat betreft Organisatie:
stevige activiteiten organiseren voor al onze jongeren en zorgen dat er voldoende publiek aanwezig is.
Wat betreft Relaties: de inkomsten van sponsoring worden steeds belangrijker gezien de afname van
de subsidiestroom. Hij wil dit vooral samen met de commissieleden gaan doen.
Wenneke de Ruijter en Lianne Ruijtenbeek vormen samen de stemcommissie.
4. Moties partijdag
AJB heeft een motie ingediend over het waarderingsbeleid van de SGP. Hij wil eerst nog een
ordevoorstel indienen om straks in groepjes uiteen te gaan en even te brainstormen over moties. De
beste motie wordt dan ingediend op de partijdag. Het ordevoorstel wordt verworpen.
AJB licht de motie toe. Dit jaar bestaat de SGP 100 jaar, dat is een bijzonder moment. Een moment
om terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken. De motie roept op om te kijken naar een
waarderingsbeleid, om mensen te eren en te waarderen voor wat ze hebben gedaan. Is tegelijkertijd
iets vernieuwends, maar ook een terugblik. Er dient dan een reglement met waarderingsvormen
(erelidmaatschap e.d.) opgesteld te worden.
Er zijn geen vragen over de motie.
Hans van ’t Land (HL) geeft aan dat het bestuur hier positief tegenover staat en de motie wil
verdedigen op het partijcongres. Veel andere partijen hebben zoiets. Invulling is nog heel erg vrij.
Matthijs van der Tang (MvdT) vraagt wat dan de criteria zijn. AJB reageert dat hier dan over
nagedacht moet worden, hij geeft de VVD als voorbeeld. Je kunt verschillende vormen invoeren,
bijvoorbeeld erelidmaatschap en lid van verdienste. Niet alleen landelijk, maar ook mensen die lokaal
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actief zijn geweest. Het is mooi als je ze als partij iets kunt geven. AJB roept op om de motie te
steunen.
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Het stembureau komt met de uitslag van de stemming. Er zijn 29 stembriefjes ingeleverd.
JvdB: 27 voor, 0 tegen, 2 blanco.
AR: 25 voor, 3 tegen, 1 blanco.
De bestuursleden zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. WP feliciteert hen met de
benoeming.
5. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
6. Sluiting
WP sluit de vergadering.
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