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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2021  no: 4 
 
 

 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief namens het bestuur SHK. 

Beknopt verslag van de gehouden ALV. 
 

Zaterdag 20-11-2021 is de 2e “Algemene ledenvergadering SHK” in de Cultuurschuur 
te Wieringerwerf gehouden. 
 

De voorzitter Trudy de kruif opende de vergadering om 10:10 en verwelkomde de  
aanwezige 23 leden. 

Er werden 10 officiële afmeldingen geregistreerd.  
 

De nieuwe leden (2) werden verwelkomt waarna Mevr. Kitty Pronk-Heisen zichzelf 
voorstelde haar echtgenoot dhr. Leo Pronk was verhinderd. 

 
Het huidige aantal leden is vastgesteld  

op 39.  
 
Notulen van de 1e ALV van 28-08-2021, 

werden aangenomen. 
 

Mediumraad:  
 
Doel van de mediumraad is om structuur  

en eenduidigheid te krijgen hoe artikelen / 
onderwerpen geplaats worden op de website 

en sociale-media. 
Deze raad blijft bestaan ook na de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

In deze raad hebben zitting genomen; 
- Andreas Naber 

- Pim de Herder 
- Co Wisse 

   
Stand van zaken vertrouwenscommissie: 
 

De voorzitter Piet Bruijstens geeft uitleg hoe procedure was die de vertrouwens-
commissie vanaf 31-08-2021 heeft gevolgd. 

 
De vertrouwenscommissie bestond uit. 
Piet Bruijstens Voorzitter ad interim 

Co Wisse  Secretaris 
Perry Vriend  lid (Seniorenpartij Schagen)  

Ton Schouten lid (Seniorenpartij Schagen)  
Peter Meijer  lid 
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In de periode tussen 21 en 28 Okt, zijn de gesprekken gehouden met de 11   
aangemelde kandidaten. 

Het persoonlijk interview met de kandidaat verliep als volgt; 
- Voorwaarden van het gesprek en geheimhouding 

- Vragen voor nieuwe kandidaten en zittende fractieleden 
  
Na afloop van deze gesprekken is er slotevaluatie gehouden en er een concept 

groslijst opgesteld. 
Als leidraad staat de vertrouwenscommissie voor: verjonging, dossiers kennis en 

gemengde samenstelling om ook voor de toekomst aantrekkelijk te blijven. 
 

Deze concept groslijst is door de Voorzitter van de commissie aangeboden aan het 
bestuur. Het bestuur is met dit voorstel akkoord gegaan.  
 

De concept groslijst is aan de kandidaten ter inzage aangeboden voor de ingelaste 
speciale vergadering op zaterdag 13-11 in de “Oude school” te Wieringerwaard. 

Na het aanbieden van deze concept groslijst heeft 1 van de 11 kandidaten zich terug 
getrokken en zijn wij verdergegaan met een concept groslijst van 10 kandidaten.  
 

Tijdens deze 2e ALV op 20 november 2021 zal het concept groslijst ter eind-
beoordeling aan de leden als hoogste goed binnen onze vereniging voor 

besluitvorming worden voorgelegd. En voor de komende vier jaar definitief worden 
vastgelegd. 
  

Na deze uitleg door de voorzitter van de vertrouwenscommissie nam de voorzitter 
bestuur SHK het woord over en bedankte de vertrouwenscommissie voor hun bijdrage 

van het tot stand komen van de (concept) Groslijst. En werd de vertrouwens-
commissie bij deze ontbonden.  
 

Belangrijke datums tot aan de verkiezingen 
 

22 December 2021  Laatste dag registratie aanduiding politieke partijen 
31 Januari 2022  Dag van de kandidaat stelling 
16 Maart 2022  Dag van de stemming 

--------------   Bekendmaking van de officiële stemmingsuitslag. 
 

Stand van zaken campagnecommissie: 

 
De voortgang van de campagne wordt 
toegelicht door de voorzitter Jip Pankras 

- De stappen t.b.v. de 
campagne tot nu toe.  

- Budget.  
- Start van de campagne half 

December 

 
Er werd vanuit de aanwezig leden wel 

aandacht gevraagd voor de vergadertijden. 
Het is voor de werkende leden niet altijd 
mogelijk dat zij aanwezig kunnen zijn als er 

overdag vergaderingen worden vastgelegd.  
Jip legde uit dat er ook zeker in het begin hierover communicatiefouten zijn geweest. 
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Verkiezingsprogramma 2022-2026 SHK: 
 

Het verkiezingsprogramma is geactualiseerd en zal op de website geplaats gaan 
worden. 
Eventuele op- of aanmerkingen over het verkiezingsprogramma kunnen dan worden 

aan gegeven via het bekende e-mail adres shk@seniorenhollandkroon.nl 
 

Naamsverandering SHK: 
 

Hoe wordt er onder de leden gedacht over een naamsverandering. 
En zijn er vanuit de leden nog andere voorstellen dan die nu ter tafel ligt. 
 

S (Sterk) H (Hollands) K (Kroon) i.p.v. Senioren Holland Kroon 
 

Het signaal van de aanwezig leden was duidelijk geen naamsverandering (dit is een 
merknaam) en merknamen veranderen pakt niet altijd goed uit. 
 

Gebruik Sterk Hollands Kroon of Samen Hollands Kroon als leus naast SHK. 
 

Goede doelen gift 2021: 
 
Voor dit jaar (2021) is het bedrag vastgelegd op € 400,00, het goede doel is bekend. 

Het uitreiken van dit bedrag aan een instelling zal een onderdeel worden van de 
verkiezingscampagne. 

 
Voorstellen van kandidaten: 
 

Er wordt aan de kandidaten de gelegenheid gegeven op zichzelf voor te stellen aan  
de aanwezige leden. Wat de motivatie is dat hij/zij zich heeft aangemeld voor het  

kandidaatschap. Alle 10 kandidaten maakte gebruik van deze gelegenheid. 
 
Pauze: 
 

Stemming Groslijst: 
 

Vanuit de aanwezig leden kwam het voorstel om deze stemming niet bij acclamatie  
vast te stellen. 
Maar om dit per hoofdelijke stemming te gaan uitvoeren, het bestuur is hiermee 

akkoord gegaan. 
Hierna is men overgegaan op de hoofdelijke stemming er werd er een stembureau 

vastgesteld. 
Deze bestond uit Jacqueline Duijzers (voorzitter) Marjan Roskam en Barry Meijer. 
 

1e  Stemming lijsttrekker 
 2 kandidaten 

 
2e Stemming volgorde (positie) kandidaten. 
 Er hebben een aantal positiewisselingen plaatsgevonden.  

 
3e Lijstduwers 

 Eventuele kunnen nog tot half December leden zich aanmelden voor de groslijst  
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maar dan als lijstduwer. 
 

Nadat de laatste positie 10 van de (Concept) groslijst was vastgesteld is door de 
voorzitter naar aanleiding van de stemming de actuele groslijst opgelezen en vast 

gesteld. 
Hierna is het stembureau ontbonden en bedankt voor de bewezen diensten. 

 

Naast deze nieuwsbrief wordt ook de actuele groslijst mee gezonden zoals die bepaald 
is op deze gehouden ALV. 

 
Rondvraag/opmerkingen: 

 
Jip Bedankte de aanwezig leden in het vertrouwen dat hij als lijsttrekker 

weer gekozen is. 

Het bestuur / vertrouwenscommissie op de wijze hoe deze verkiezing van 
De groslijst tot stand is gekomen. 

Vol vertrouwen met deze lijst de aankomende verkiezingen te gaan 
starten. 
Daarbij ook terugkijkend naar deze nog lopend periode en de visie van de 

SHK voor de toekomst. 
 

Andreas Vroeg zich af of Mary als wethouder nog beschikbaar is als dit blijkt door 
het aantal uitgebrachte voorkeurstemmen. 

 Mary Ik kan daar pas antwoordt hierop geven als het zo is dat er 

voorkeurstemmen zijn.  
De partij mij hiervoor vraagt en een eventuele coalitie daar mee 

akkoord zou gaan. 
 
Mary  Geeft aan blij te zijn met de tot stand gekomen groslijst, een gemêleerde  

lijst waar 3 vrouwen op staan en verjonging aanwezig is. 
Wat zeker voor de toekomst van belang is.  

 
Voorstel clublied: 

 

Door het niet aanwezig zijn van een goede 
geluidsinstallatie zal er door Andreas Naber  

zijn voorstel aan de leden, het betreft een 
clublied op de melodie van (remake) 
“Sweet Caroline” van Niel Diamond.  

Opnieuw worden in de agenda worden 
opgenomen. 

 
Sluiting: 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:30 en 
bedankte een ieder voor zijn/haar bijdrage. 

 
Hierna werd er gebruik van de gelegenheid om nog even na te praten over deze 

gehouden vergaderring. 
 

Namens het bestuur:   Trudy de Kruijff - Voorzitter 

      Klaas Huijbers  - Penningmeester 

Co Wisse   - Secretaris 
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