
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2018 
 
 
Bestuur 
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
David Jan van Meeuwen (voorzitter) 
Bart de Hoop (communicatie fractie) 
Ineke Schaddelee (secretaris) 
Arwin Zeelenberg (penningmeester) 
 
Het bestuur heeft in 2019 vergaderd op 18 februari, 26 maart, 17 juni, 16 september, 26 
november en 9 december. Tussendoor is er op regelmatige basis informeel contact geweest. 
 
Nieuwsbrieven 
Het bestuur heeft dit jaar diverse nieuwsbrieven per email uitgestuurd naar de leden.  
 
Vragen en reacties van leden 
Steeds meer leden weten ons ook per mail te vinden voor uiteenlopende lokale vragen of 
suggesties. Wij waarderen dit enorm, want op deze manier hopen we onze kennis en energie in 
te zetten voor de onderwerpen die de leden aan het hart gaan.  
 
Partijcongressen 
Een afvaardiging van het bestuur heeft de partijcongressen van 9 februari en 23 november 
bijgewoond.  
 
Provinciale Unie vergadering 
Van de twee Provinciale Unie vergaderingen in 2019 heeft het bestuur er één bezocht.  
 
Financiële positie 
Door de gemeenteraadsverkiezingen 2018 waren we, zoals gepland, ingeteerd op onze 
reserves. In 2019 konden we onze reserves weer aanvullen, onze financiële positie is goed. Zie 
verder het kopje ‘kascommissie en begroting’.  
 
Bezoek fractievergaderingen 
Het bestuur heeft in 2019 regelmatig fractievergaderingen en raadsvergaderingen bezocht.  
 
Voortgangsgesprekken met fractie en burgerraadleden 

Er zijn met de fractie- en burgerraadsleden voortgangsgesprekken gehouden. Deze gesprekken 

zijn geen beoordelingsgesprekken. Er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode, maar 

vooral ook vooruitgeblikt. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt, waarin ook de 

afspraken, toezeggingen en voornemens worden opgenomen. Het verslag is alleen gedeeld 

met het bestuur. Het bestuurslid dat als extern adviseur bij de toekomstige selectiecommissie 

betrokken is kan gebruik maken van de informatie uit het verslag. 

 
Bestuurlijk contact christelijke partijen 
Vertegenwoordigers van het bestuur van het CDA, SGP en de ChristenUnie hebben regelmatig 
overleg. De verhoudingen zijn goed en indien nodig weten we elkaar te vinden. 
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Verkiezingen Provinciale Staten 
In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten is een regio-avond, gezamenlijk 
met ChristenUnie Bodegraven Reeuwijk georganiseerd. De samenwerking met ChristenUnie 
Bodegraven-Reeuwijk verliep prettig. De avond is goed bezocht en men was enthousiast over 
de inhoud en variatie aan sprekers, zowel Mirjam Bikker, als Djoeki van Woerden als de 
waterschappen. Wél hebben we van een paar leden reactie gehad op de opening en sluiting, dit 
nemen we ter harte. 
 
ALV 
De ALV met het thema-onderwerp Energietransitie is beter bezocht dan een reguliere ALV. We 
blijven ALV’s met verdiepende thema’s organiseren, dit sluit aan op de behoefte van de leden. 
 
Ledentallen 
In 2019 is ons ledenaantal gestegen. Per 1 juni 2020 telt ChristenUnie Gouda 264 leden. 

Ledenaantal begin 2019   255 

 

Reden: afname betrokkenheid -1 

Reden: gezondheid -1 

Reden: financiën -1 

Reden: geroyeerd wegens niet betalen meerdere jaren 
contributie -1 

Reden: onbekend -1 

Verhuizingen Uit Gouda -7 

 Naar Gouda 1 

Nieuwe leden   16 

Ledenaantal eind 2019   260 

 
 
AVG 
Vanuit het landelijk partijbureau zijn richtlijnen ontvangen met betrekking tot het voldoen aan de 
AVG. De ledenadministratie vindt op het partijbureau plaats. De secretaris en de webmaster 
kunnen de lokale gegevens raadplegen, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen van 
nieuwsbrieven. De secretaris is aangesteld als privacy coördinator, daartoe is een cursus 
gevold.  
 
Verkiezingen Gemeenteraad 2022 
Het tijdspad voor de gemeenteraadsverkiezingen is in 2019 vastgesteld. We zullen op de 
komende ALV de programmacommissie instellen. De selectiecommissie wordt op een later ALV 
ingesteld 
 
Kascommissie en begroting 
De kascommissie heeft een controle gedaan op de verantwoorde uitgaven. Hierbij zijn geen 
bevindingen geconstateerd. 


