
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2016 
 
Het jaar 2016 was het jaar van het bouwen aan een vernieuwde coalitie en het leveren van een 
CU-wethouder. 
 
Bestuur 
Begin 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
David Jan van Meeuwen (voorzitter), Jaap Neeleman (secretaris), Marco van de Weerdhof 
(penningmeester) en Gerard Schotanus. Marco gaat verhuizen en wil daarom stoppen als 
bestuurslid. Gerard heeft aangegeven per mei 2017 te willen stoppen als bestuurslid. Voor 
beide bestuursleden zijn opvolgers gevonden. Bart de Hoop is bereid gevonden om Gerard op 
te volgen en Ineke Schaddelee wil Marco opvolgen. 
 
Het bestuur heeft achtmaal vergaderd: 8 februari, 22 maart, 9 mei, 28 juni, 29 juli, 13 september 
22 november en 14 december. De vergaderingen in maart en september waren een 
gecombineerde vergadering met de fractie. 
 
 
Activiteiten 
Thema-avond 
Op 25 januari is de avond ‘Beste zorgidee van Gouda’ gehouden in de raadszaal. Vier finalisten 
presenteerden aan de jury. Deze jury bestond uit mevr. Esmé Wiegman (directeur van de 
Nederlandse Patiënten Vereniging) dhr. Piet van der Sluijs (voormalig wethouder in Gouda, 
Utrecht en Ridderkerk)  en dhr. Rob van de Beek (directeur Zorg en Wonen bij St. Philadelphia 
Zorg). De avond was inspirerend en werd goed bezocht. 
 
Nieuwsbrieven 
Het bestuur heeft dit jaar 4 nieuwsbrieven per email uitgestuurd naar de leden. De brieven zijn 
per mail verstuurd in januari, juni, september en december. In de nieuwsbrieven is extra 
aandacht besteed over de val van het college en de coalitieonderhandelingen.  
 
Overgang naar afdeling 
In het jaar 2016 is na stemming de kiesvereniging ChristenUnie Gouda formeel overgegaan 
naar een afdeling ChristenUnie Gouda van de landelijk ChristenUnie. 
 
Barbecue 
De barbecue is wegens het stellen van andere prioriteiten dit jaar te komen te vervallen. 
Gezien de waarde om informeel leden en de fractie te spreken is het bestuur voornemens deze 
activiteit in het jaar 2017 weer te organiseren. 
 
Bestuurlijk contact christelijke partijen 
Vertegenwoordigers van het bestuur van het CDA, SGP en de ChristenUnie hebben elkaar 
tijdens een overleg gesproken over het verbeteren van de samenwerking.  
Afgesproken is jaarlijks een overleg in te plannen. 
 
Voorbereiding verkiezingen 2018 
Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het bestuur een planning 
opgesteld en een visiestuk. Ook zijn een aantal leden benaderd om zitting te nemen in één van 
de benodigde commissies. 
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Ledentallen 
In 2016 zijn we begonnen met 206 leden. Aan het einde van dit jaar waren dit er 212. Een 
ledengroei van 3%. 
 

Ledenaantal begin 2016   206 

Opzeggingen 

Reden: lokaal beleid/bestuur -2 

Reden: afname betrokkenheid -1 

Reden: gezondheid -2 

Reden: standpunt 2e Kamer -1 

Reden: onbekend -4 

Verhuizingen 

Uit Gouda -9 

Naar Gouda 10 

Overleden   0 

Nieuwe leden   15 

Ledenaantal eind 2016   212 
 
 
 
Ledenvergadering 
In  2016 zijn twee ledenvergaderingen gehouden. Tijdens de vergadering op 15 februari zijn de 
jaarlijkse stukken goed gekeurd en heeft Bert Wilting een inleiding gegeven over ‘Toekomst van 
de christelijke politiek in Gouda’. Op deze avond waren 17 leden aanwezig, 13 leden hadden 
zich afgemeld. 
  
Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 oktober heeft de fractie de leden bijgepraat over 
de coalitieonderhandelingen. Op deze avond waren 11 leden aanwezig, 6 leden hadden zich 
afgemeld. 
 
 
Landelijk/provinciaal 
De PU vergadering in het voorjaar is door Gerard bezocht, als afvaardiging van het bestuur. 
 
Namens het bestuur is Jaap naar het Unie Congres in het voorjaar geweest. Het congres in het 
najaar was vol en is daarom niet bezocht.  
 
Gouda, 
21 februari 2017 
 
Jaap Neeleman 


