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Jaarverslag CDA-afdeling Boxmeer 2019 

Het jaar 2019 was duidelijk weer een jaar van verkiezingen. In maart 2019 waren de 

waterschapsverkiezingen AA en Maas en Provinciale Staten verkiezingen en in juni 2019 de 

Europese verkiezingen. Bij al deze  verkiezingen heeft CDA Boxmeer opgetrokken met 

andere CDA afdelingen in het Land van Cuijk.  Dit was niet alleen praktisch maar heeft ook 

in succes geresulteerd. Bij de provinciale verkiezingen hadden wij 2  kandidaten uit onze 

afdeling, nl. de heren Frans en Arno Wouters en  Marcel Thijssen uit de CDA-afdeling Cuijk. 

Marcel Thijssen is toen gekozen als Statenlid nadat twee CDA fractieleden ( Marianne van 

der Sloot en Renze Bergsma) gekozen waren als Gedeputeerden. 

Bij het waterschap Aa en Maas waren 2 personen uit CDA-afdeling Boxmeer kandidaat, nl. 

Peter Brouwers en Jan Stoffelen. Zij haalden in de gemeente Boxmeer een gelijk aantal 

stemmen. Peter Brouwers wist elders nog 2000 stemmen te behalen en werd daarmee 

gekozen als lid van het Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas.  

Hij is voorzitter van de CDA-fractie in het Algemeen Bestuur van het Waterschap AA en 

Maas..  

 

CDA-vereniging: CDA Boxmeer heeft op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019 

afscheid genomen van zijn voorzitter mevrouw Joke van Erck en is Stijn de Bruin weer 

toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is het afgelopen jaar actief op zoek geweest naar 

nieuwe bestuursleden, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot uitbreiding van  het 

huidige bestuur. Gezien de ontwikkelingen naar één gemeentebestuur Land van Cuijk zal er 

niet meer actief gezocht worden naar nieuwe bestuursleden voor het huidige bestuur dat 

momenteel bestaat uit 3 bestuursleden (Gerrit Vos, Alex Geerlings en Stijn de Bruin). In 

2020 zal door de CDA-afdelingen Land van Cuijk gezamenlijk ingezet worden op het beoogd 

CDA-bestuur Land van Cuijk.  De bedoeling is dat er gewerkt gaat worden met commissies 

die verantwoordelijk worden voor o.a. communicatie, verkiezingen en website. Alex 

Geerlings en Gerrit Vos zijn toegetreden tot de stuurgroep/ interim-bestuur CDA Land van 

Cuijjk die de eenwording van de individuele CDA-besturen moeten faciliteren en zich gaan 

bezighouden met de bestuurlijke samenvoeging van het CDA Land van Cuijk.  

 

In 2019 zijn er 2 ’Algemene Ledenvergadering geweest, de eerste keer was op 9 januari 

2019 waarop onze  regionale kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen, Frans 

Wouters, Arno Wouters en Marcel Thijssen zich konden introduceren. Op deze vergadering 

werden ook de CDA-advieslijst en de programma’s voor de provincie en waterschap 

overgenomen. Zo ook werd het program en de advieslijst voor de Europese verkiezingen 

overgenomen. De tweede Algemene Ledenvergadering was op 15 april 2019 waar de 

resultaten van de verkiezingen voor waterschap Aa en Maas en voor provincie Noord-

Brabant werden toegelicht. Ook was de CDA-kandidaat voor de Europese verkiezingen , 

Tom Berendsen aanwezig en hield een duidelijk verhaal en presentatie over o.a. zijn 

motivatie om graag de Brabantse belangen in Brussel te willen vertegenwoordigen en 

behartigen.  Na de verkiezingen bleek dat Tom Berendsen in het Europees Parlement 

gekozen was. In Boxmeer had SP 50 stemmen meer dan het CDA. 
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Ledeninfo: In 2019 hebben 17 personen hun lidmaatschap opgezegd en we hebben 4 

nieuwe leden mogen verwelkomen. Reden van opzeggingen waren: voor 4 personen einde 

proeflidmaatschap, 8 vanwege hoge leeftijd of overlijden, 5 om persoonlijke redenen.  

 

Activiteiten 2019 CDA Boxmeer: 

 10 fractieoverleg met iemand van bestuur  

 8 bestuursvergaderingen  

 5 achterbanvergaderingen 

 2 keer ALV 

 5 vergaderingen over campagne PS en WS.  

 3 keer CDA verticaal ( vergadering van LvC bestuurders, 2e kamerlid en provincie) 

 3 keer vanuit Uw bestuur naar intern overleg met CDA Brabant 

 2 keer overleg CDA landelijk m.b.t. tot fusie ( in LvC en Woerden) 

 1 keer naar overleg met CDA Meijerijstad.  

 1 keer een brainstorm bijeenkomst van CDA bestuur en fractie 

 2 keer een werkbijeenkomst gehad naar Vivara, Champfood en Gryphus 

 

In 2019 zijn er 2 fractieflitsen uitgegeven. De eerste eind juni 2019 en de tweede eind 

december 2019. De eerste keer 2 pagina’s en de tweede keer 1 pagina. Ook dit jaar wordt 

gekozen om deze via de krant van de Bok uit te geven. Dit spaart drukwerk en 

verspreidingskosten.  

 

 CDA  heeft bij 2 recepties een donatie of bloemen gegeven o.a. bij de fanfare van 

Maashees vanwege 90 jarig bestaan en aan ons raadslid Corinne Jeckmans die boerenbruid 

was in 2019.   

 

  

Gerrit Vos, plv. secretaris 

 

Boxmeer 30 maart 2020 


