
 

 

Jaarverslag KV Noordwijk-Teylingen 2015 

 

 

De kiesvereniging Noordwijk-Teylingen is een samenwerkingsverband tussen leden van de 

ChristenUnie woonachtig in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en 

Warmond, politiek actief in de gemeenten Noordwijk (tot 2010) en Teylingen. 

 

Het doel is om de doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op 

lokaal en provinciaal niveau. Centraal hierin staat het bedrijven van christelijke politiek, 

gegrond op Gods Woord, dat geldt op alle terreinen van het leven. 

   

Het bestuur van de KV Noordwijk-Teylingen bestond in 2015 uit een voorzitter (Jaap van Duin 

te Noordwijk) en een penningmeester (Pieter Janssen te Voorhout). De secretarisfunctie werd 

waargenomen door Pieter Janssen. 

 

Er waren begin 2015 in totaal 48 leden. Eind 2015 waren dat er 46 (20 in Noordwijk en 

Noordwijkerhout en 26 in Teylingen). Het totaal aantal leden is derhalve gedaald in 2015, 

waarbij kan worden opgemerkt dat het ledental in Teylingen is gestegen. De daling in 

Noordwijk kan als reden hebben het niet meer actief deelnemen in de gemeenteraad in 

Noordwijk sinds 2010.      

 

In Teylingen heeft de ChristenUnie sinds maart 2010 een raadszetel welke wordt ingenomen 

door Frans Nederstigt en sinds maart 2014 2 burgerraadsleden die deelnemen in de Commissies 

Welzijn (Shari van den Hout) en Ruimte (Pieter Janssen).  

 

Er functioneerde in 2015 een fractie van de ChristenUnie in Teylingen. De fractie vergaderde 

het hele jaar door over de agenda’s van de Gemeenteraad en de Commissies Ruimte, Welzijn 

en Bestuur, Financiën en Toerisme. Regelmatige deelnemers aan de fractievergaderingen waren 

Frans Nederstigt, Shari van den Hout, Frans Plevier, Elisa Verbree en Pieter Janssen.  

 

Jaap van Duin had al eerder aangegeven dat hij graag zou willen stoppen met zijn activiteiten 

voor de ChristenUnie. Omdat Jaap vele jaren actief is geweest in de kiesvereniging Noordwijk 

en in het werk van de fractie in Noordwijk en als gemeenteraadslid heeft het bestuur gemeend 

om Jaap een speciaal afscheid aan te bieden op een ledenvergadering. Die vergadering is 

gehouden op 8 september 2015 en hier waren aanwezig van de Provinciale Staten ZH de leden 

Chris Schaapman en Ixora Balootje en van de Provinciale Unie de voorzitter Jan Harm Boiten. 

Jan Harm hield een korte toespraak en bedankte Jaap voor al zijn activiteiten voor de 

ChristenUnie in de afgelopen jaren en overhandigde hem namens het Landelijk Bestuur van de 

CU een teken van erkenning in de vorm van een sculptuur. Jaap bedankte Jan Harm voor deze 

erkentelijkheid.      

 

Op die vergadering was ook aanwezig de heer Jaap Oudes, voorzitter van de KV ChristenUnie 

Katwijk. Jaap Oudes was door het bestuur en fractie van Teylingen gevraagd om Jaap van Duin 

op te volgen als voorzitter van de KV Noordwijk-Teylingen. Jaap Oudes gaf te kennen dat hij 



 

 

dit wel wilde doen onder de volgende voorwaarden: 1. Maximaal voor 1 jaar; 2. gericht op 

versterking van de bestuurskracht; 3. op persoonlijke titel, dus geen relatie met de CU Katwijk. 

Aangezien een stemming niet kon worden gehouden wegens het ontbreken van voldoende 

leden op de vergadering, is dit voorstel schriftelijk aan de leden voorgelegd. Er werden geen 

bezwaren ingediend. Dat betekende dat Jaap Oudes vanaf 1 oktober 2015 de nieuwe voorzitter 

is van de KV Noordwijk-Teylingen. 

 

Op het Partijcongres van 13 juni 2015 is besloten dat er een omzetting plaats moet vinden van 

kiesvereniging naar afdeling. Hiervoor moesten de Statuten van de CU aangepast worden en 

moesten de kiesverenigingen hierin toestemmen. Op 23 november 2015 is hiervoor een 

ledenvergadering bij elkaar groepen, voorgezeten door Jaap Oudes, waarin deze wijziging is 

aangenomen. Door het partijbureau was tevens beslist voor de formele naam van de lokale 

afdeling, indien een afdeling voor meerdere gemeenten verantwoordelijk is, de gemeentenaam 

te kiezen waar de ChristenUnie in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Dat betekende dat de 

formele naam ChristenUnie Noordwijk ZH werd gewijzigd in ChristenUnie Teylingen. Deze 

statutenwijziging is eind 2015 doorgevoerd voor alle afdelingen van de ChristenUnie door het 

notariskantoor De Wilde de Ligny uit Dronten. 

 

Eind 2015 is de samenstelling van het bestuur van de afdeling ChristenUnie Teylingen derhalve 

als volgt: Voorzitter: Jaap Oudes; secretaris en penningmeester: Pieter Janssen. Deze 

wijzigingen in de naam en in het bestuur zijn aan de Kamer van Koophandel doorgegeven en 

zullen in het register worden verwerkt.     

 

Tenslotte dient nog vermeld te worden dat er door bestuurs- en fractieleden van de 

ChristenUnie Teylingen is deelgenomen aan de landelijke vergaderingen van de ChristenUnie 

in 2015.  

 

Secretaris ChristenUnie Teylingen,  

Pieter Janssen te Voorhout.  

Datum: 22 februari 2016.        


