
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2015 
 
Het jaar 2015 was het jaar van een zichtbare en constructieve plaats in nemen in de raad, 
inspirerende ledenbijeenkomsten en wisselingen in het bestuur. 
 
Bestuur 
Begin 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
David Jan van Meeuwen (voorzitter), Jaap Neeleman (secretaris), Marco van de Weerdhof 
(penningmeester) en Sara Wendt-Meeder. Tijdens de ledenvergadering van 9 februari is Gerard 
Schotanus als nieuw bestuurslid gekozen ter vervanging van Anna van Popering. Hij 
onderhoudt vanuit het bestuur contact met de fractie en met de PU.  
Sara heeft in het voorjaar als bestuurslid moeten bedanken. Deze vacature is nog niet 
opgevuld. Wel heeft Theresia Uittenbroek zich bereid verklaard het bestuur te ondersteunen. 
 
Het bestuur heeft zesmaal vergaderd: 28 januari, 3 maart, 20 april, 29 juni, 15 september en 14 
december. De vergaderingen in maart en september waren een gecombineerde vergadering 
met de fractie. 
 
 
Activiteiten 
Thema-avond 
In januari is er een thema-avond over de zorg georganiseerd. Tijdens de druk bezochte avond 
over ‘Zorg in Gouda’ bleek dat er nog veel onduidelijkheid is over PGB. Ook was er veel 
onvrede bij de meer dan 70 bezoekers over de halvering van de huishoudelijke hulp in Gouda. 
Naast inbreng van Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid) en Wout Schonewille (Raadslid) waren 
er bijdragen van 3 ervaringsdeskundigen. 
 
Nieuwsbrieven 
Het bestuur heeft dit jaar 2 nieuwsbrieven per email uitgestuurd naar de leden. De eerst op 3 
januari en de tweede op 8 juli. Verder heeft het bestuur op 15 april een nieuwsbericht op de 
website geplaatst over het overlijden van oud voorzitter Joop van Bokhoven.  
 
Barbecue 
Aan het einde van de zomer heeft het bestuur een barbecue georganiseerd voor de leden, waar 
zowel de fractie als leden aanwezig waren. Ook enkele nieuwe leden waren aanwezig.  
Theo heeft een korte presentatie gegeven vanuit de fractie. 
Deze keer hebben twee externe vrijwilligers de barbecue verzorgd. Dit is goed bevallen. Gezien 
de waarde om informeel leden en de fractie te spreken is het bestuur voornemens deze 
activiteit in het jaar 2016 weer te organiseren. 
 
Voorbereiding 
Verder heeft het bestuur in de tweede helft van 2015 veel tijd besteed aan het organiseren van 
een tweede thema-avond over de decentralisatie van de zorg. Deze avond wordt begin 2016 
gehouden.  
Tot slot heeft het bestuur richting het landelijk bureau een aantal voorbereidingen getroffen om 
de kiesvereniging na goedkeuring van de leden begin 2016 over te laten gaan naar een afdeling 
van de landelijke ChristenUnie.  
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Jeugdambassadeur 
Op verzoek van de fractie en het bestuur is Ruud de Groot bereid gevonden om de rol als 
Jeugdambassadeur vorm te geven. In het jaar 2016 zal deze rol verder worden vormgegeven. 
 
Ledentallen 
In 2015 zijn we begonnen met 199 leden. Aan het einde van dit jaar waren dit er 206. Een 
ledengroei van 5%. 
 

Ledenaantal begin 2015   199 

Opzeggingen 

Reden: 30+ of wordt reductielid -2 

Reden: afname betrokkenheid -1 

Reden: financiën -1 

Reden: onbekend -3 

Verhuizingen 

Uit Gouda -1 

Naar Gouda 4 

Overleden   -1 

Nieuwe leden   12 

Ledenaantal eind 2015   206 

 
 
 
Ledenvergadering 
In  2015 is één ledenvergadering gehouden, deze was op 9 februari. Tijdens deze vergadering 
is Gerard Schotanus gekozen tot algemeen bestuurslid. Naar de vaste agendapunten heeft Piet 
Adema (landelijk voorzitter) het proces rondom wijzingen van de Uniefundering, de grondslag 
van de partij, toegelicht. 
Op deze avond waren 15 leden aanwezig, 5 leden hadden zich afgemeld. 
 
 
Landelijk/provinciaal 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de provinciale verkiezingen en ten behoeven van de PU 
vergadering in het voorjaar (april) de evaluatie ingevuld. Marco is namens het bestuur voor deze 
vergadering afgevaardigd. 
 
Namens het bestuur heeft David Jan het Unie Congres in het voorjaar en Jaap het congres in 
het najaar bezocht.  
 
Gouda, 
23 januari 2016 
 
Jaap Neeleman 


