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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2022  no: 1 
 
 

         Datum: 13 April 
 
 

Beste leden en belangstellende 
 

Hierbij een terugblik naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de SHK. 
 
Vertrouwenscommissie: 

Eind Juli 2021 zijn de eerste contacten geweest om de vertrouwenscommissie 
te gaan samenstellen. In de periode van Augustus t/m Oktober is de commissie 

bezig geweest om alles c.f de kieswet te gaan inregelen. De gesprekken met de 
11 kandidaten zijn eind Oktober gehouden. Waarna de concept groslijst werd 

bepaald door de vertrouwenscommissie. Deze concept groslijst in aangeboden 
in de ALV op 20 November, tijdens deze vergadering is de groslijst door de 
leden vastgesteld. Met deze vastgestelde groslijst zijn wij als SHK de 

gemeenteraadsverkiezingen ingegaan.  
 

 Campagneteam: 
Na de ALV van 21 Augustus zijn we begonnen met het samenstellen van een 
campagneteam dat de voorbereidingen voor deelname aan de verkiezingen 

moet gaan uitvoeren. 
 

In dit team zijn veel onderwerpen aan de orde geweest over de manier waarop 
en hoe we ons als SHK zouden presenteren. 

 

   Veel interviews gevoerd met pers, media en andere groeperingen. 
 

Wij zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we ons als SHK zouden 
manifesteren via onze website, sociale media en via kranten en dorpsbladen en 
een flyer. 

 
SHK heeft met film producent Josh twaalf videoclips gemaakt zodat we als SHK 

maar ook individueel ons als politieke groepering aan de inwoners van Hollands 
Kroon hebben gepresenteerd. 

 

   Hierin werd gedacht aan Wieringernieuws, Meerpeen en HollandsKroon  
Weekblad. 

 
Daarnaast hebben gebruik gemaakt van Facebook en andere sociale media als 
LinkedIn en YouTube. 

 
   Onze lijstrekker heeft aan vijf verkiezingsdebatten meegedaan. 

 
De leden van SHK zijn zoveel mogelijk bij de campagne betrokken geweest dan 
denk ik met name aan het flyeren langs de huizen als op de twee zaterdagen 

voor de verkiezingen. 
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   SHK heeft zich energiek ingezet om een goed verkiezingsresultaat te behalen. 
 

Wij hebben met ze allen ons best gedaan maar heeft het resultaat heeft niet 
gebracht wat we er van hoopten. 

 

Het lijkt me goed het verloop van de campagne nog eens te evalueren om het 
over vier jaar weer beter te doen. 

 
   Jip Pankras als lijsttrekker wil dan ook iedereen bedanken voor zijn of  

haar inzet. 
 

 

   De huidige SHK-fractie bestaat op dit moment uit de volgende personen; 
 

Jip Pankras   Fractievoorzitter 

 Kitty Pronk-Heisen  Secretariaat 

 Pim de Herder  Secretariaat 

 Arnold Philipsen  Fractielid 

 Marjan Roskam  Fractieondersteuning 

 

 

 Namens het bestuur:  Trudy de Kruijff - Voorzitter 

      Klaas Huijbers  - Penningmeester 
Co Wisse   - Secretaris 
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