
 
Aan alle leden van het CDA afdeling Helmond 

 

Helmond, 25 september ’22 

 

Beste leden van het CDA, 

 

Op woensdag 20 september jl. vond er een Algemene Leden Vergadering plaats van het CDA afdeling 

Helmond. 

In deze vergadering, waar slechts zo’n 15 aanwezigen waren, ben ik gekozen tot voorzitter van het 

bestuur. 

Het leek mij gepast u hierover te informeren, iets over mezelf te vertellen en u mee te nemen in de 

plannen voor de toekomst. 

 

Mijn naam is dus Joop van Stiphout, ik ben in 1975 getrouwd met Marian, we hebben 1 dochter en 

twee zonen, alle drie de kinderen zijn getrouwd, ze wonen in de buurt en ze hebben alle drie twee 

kinderen. 

Ik ben geboren en getogen in Helmond, we hebben zo’n 20 jaar in Mierlo gewoond, en wonen nu 

alweer geruime tijd in Helmond. 

Inmiddels ben ik met pensioen en ben ik vrijwillig actief als voorzitter van de Stichting 

Armoedeplatform Helmond, vice voorzitter van de Stichting Helmondse Sporthelden, Secretaris van 

het Helmonds Muziek Corps en ben ik lid van de Beelsfundatie. Vanuit die functies zit ik weer in 

allerlei werkgroepjes en andere clubjes. 

Op dinsdagavond zing ik met veel plezier bij de Eindhovense Oratorium Vereniging. 

Ik fiets graag en als er tijd over is wil ik graag een boek lezen. 

 

Welnu, en dan het CDA 

Ik maak vanaf begin 2021 deel uit van het bestuur van het CDA. 

We staan er landelijk helemaal niet zo goed voor, het ontbreekt aan vertrouwen in de politiek, we 

horen verwijten dat de visie ontbreekt, we hebben met de gemeenteraadsverkiezingen flink 

verloren, we doen niet mee in het bestuur van de stad, we hebben deels een nieuwe (kleinere) 

fractie, kortom is het wel zo leuk voorzitter te worden van een partij die volop bekritiseerd wordt? 

 

Niets doen en weglopen is volgens mij geen optie, er is werk aan de winkel! 

 

Ik ga mijn best doen voor verjonging en vernieuwing van het bestuur, wij zijn met elkaar immers veel 

te oud. 

 

Ook denk ik dat het nodig is alle leden meer te betrekken bij de koers die we willen varen, door 

vooral beter met elkaar te communiceren, dat zou kunnen via lokale nieuwsbrieven, periodieke 

bijeenkomsten die we nu nog ALV’s noemen. 

 



We gaan kijken hoe we bijvoorbeeld een lokaal lidmaatschap aantrekkelijker kunnen maken, zodat 

het voor iedereen betaalbaar is. 

 

Meer menselijke maat, met aandacht voor elkaar, gewoon goed zijn voor elkaar, geloven in wat 

mensen zelf kunnen en elkaar helpen waar dat mogelijk en nodig is. Verantwoordelijkheid durven 

nemen en vooral oog hebben voor de mensen om ons heen die het minder hebben dan wij. 

 

Ik ben van mening dat dit de speerpunten moeten zijn voor het CDA Helmond voor de komende 

jaren en dat we hiermee het verschil kunnen maken. 

En eigenlijk is dat allemaal niet nieuw, misschien hebben we andere woorden gebruikt maar hier 

komt ons verkiezingsprogramma in de basis op neer. 

 

Ik ga proberen hier samen met degene die hieraan mee willen werken uitvoering aan te geven. 

 

Laten we hier met elkaar ons best voor doen. 

 

Ik reken op uw steun. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joop van Stiphout 

Tel. 06-22066163 

j.vanstiphout5@chello.nl  
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