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Jaarverslag 2021 
 

 

Bestuurssamenstelling 
Op 1 januari 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter   Trudy de Kruijff-Welboren  

Penningmeester/PR Klaas Huijbers 
Secretaris   Co Wisse 
 

In dit jaar is ook afscheid genomen binnen het bestuur van Jan Muntjewerf als boekhouder. 
Hij blijft wel de fractie ondersteunen als penningmeester/boekhouder. 

 
Bestuursvergaderingen 

Het bestuur is in totaal 13 maal bijeengekomen 

Punten van aandacht waren o.a.: 
Ledenwerving / voorbereidingen gemeenteraads- verkiezingen 16 maart 2022 / 

sociale media en website. 

Bezoek aan de Openbare fractievergadering en Raadsvergaderingen door een bestuurslid. 

 
Sociale media en website SHK 

Om er zorg voor te dragen dat de sociale media en de website van de partij update blijft, 

is er voor onbepaald tijd professionele kennis aangetrokken. 

Daarnaast is er een mediumraad in het leven geroepen welke bestaat uit 3 leden. 

Die onder andere beoordeeld wat er geplaats gaat worden op de sociale media en website. 

De ledensamenstelling is als volgt: 
1 lid vanuit de leden / 1lid vanuit de fractie en 1 lid vanuit het bestuur. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Zijn er commissies samengesteld. 
- Vertrouwenscommissie  Het selecteren van leden die zich hebben aangeboden als  

kandidaat voor deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing. 

- Campagnecommissie  Er zorg voor gaan dragen dat wij als SHK meer zichtbaar  

worden voor alle gemeenteleden. 

En is het verkiezingsprogramma opgesteld voor de periode 2022 – 2026.    
 
Driehoeksoverleg 

Voorzitter bestuur, voorzitter Fractie en de Wethouder. 
Er is incidenteel overleg geweest. 
 

Fractie 
Dit jaar is er een fractielid vertrokken en ook uitgeschreven. 

De huidige fractie bestaat nu uit 6 fractieleden 
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Wethouder 

Daarnaast heeft de partij 1 Wethouder in de raad met het Sociaal Domein  
(Jeugdzorg / WMO / Werk en Inkomen / Onderwijs / Sport / Dierenwelzijn /  

 Inwonersparticipatie /Accommodatiebeleid / Scholenbouw) in haar portefeuille. 
 
Goede doel (gift) bijdrage: 

Dit jaar is er 1 goed doel geselecteerd binnen de Gemeente Hollands Kroon  
en is er een bedrag van €400,00 uitgereikt aan de betreffende instantie. 

 
Nieuwsbrieven enz. 
Er zijn dit jaar voor de leden en belangstellende 6 nieuwsbrieven en 2 nieuwsflitsen 
uitgegeven. 

  
Algemene ledenvergaderingen 
In 2021 is er 2 maal een algemene ledenvergadering gehouden. 

 

Aantal leden 
Er zijn dit jaar een aantal leden vertrokken (4) maar ook zijn er een aantal nieuwe leden (4) 
bijgekomen. 

Dit jaar is er 1 lid overleden.  
Op 31 December 2021 is het ledenaantal vastgesteld op 39. 
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