Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2021
Bestuur
In 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:
David Jan van Meeuwen (voorzitter)
Bart de Hoop (politiek secretaris)
Ineke Schaddelee (secretaris)
Arwin Zeelenberg (tot 29 juni 2021)
Nelleke de Ridder (vanaf 29 juni 2021)
Het bestuur heeft in 2021 vergaderd op 12 januari, 15 maart, 26 mei, 6 september, 29
november en 15 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 17 april en 20 november
(online) bijgewoond.
Bezoek fractievergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 regelmatig fractievergaderingen en raadsvergaderingen bezocht.
Voortgangsgesprekken met fractie en burgerraadleden
Er zijn met de fractie- en burgerraadsleden informele voortgangsgesprekken gehouden. Er
wordt teruggekeken naar de afgelopen periode, maar vooral ook vooruitgeblikt.
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.
ALV
Op 23 maart, 29 juni en 8 november hebben (online) ALV’s plaatsgevonden.
Op 23 maart is Anna van Popering benoemd tot lijsttrekker. Verder is een toelichting
gegeven op de werving en selectie kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022 en is een

korte toelichting gegeven op de bouwstenen die zijn geformuleerd als basis van het
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Op 29 juni zijn de jaarstukken besproken en is vanuit het bestuur een toelichting gegeven op
de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Verder is afscheid
genomen van Arwin Zeelenberg als bestuurslid en is Nelleke de Ridder benoemd als
bestuurslid. Ook is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd en
vastgesteld.
Op 8 november is de kandidatenlijst opnieuw en gewijzigd vastgesteld. Dit vanwege het feit
dat twee kandidaten zich teruggetrokken hadden van de kandidatenlijst. Het bestuur achtte
het daarom nodig om de lijst ‘open te breken’ vanaf positie 5.
Verder is een toelichting gegeven op het proces van totstandkoming van het
verkiezingsprogramma en de voortgang van de campagne.
Ledenactiviteiten
Op 10 september is in een informeel samenzijn afscheid genomen van Theo Krins.
De geplande Ledenavond op 23 september over maakbaarheidsdenken bij de overheid
moest geannuleerd worden, omdat de gevraagde spreker had afgezegd.
Ledentallen
In 2021 is ons ledenaantal met 7% gestegen.
Ledenaantal 01-01-2021

273

Ledenaantal 31-12-2021

294

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 gevolgd.
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 zullen de Gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.
In het kader van de verkiezingen is de Selectiecommissie ChristenUnie Gouda 2021
geïnstalleerd. De selectiecommissie heeft van het bestuur de opdracht gekregen een advies
op te stellen voor de ChristenUnie kandidatenlijst voor de Goudse
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
De selectiecommissie heeft selectiegesprekken gevoerd met potentiële verkiesbare
kandidaten. De commissie heeft op basis daarvan een oordeel gegeven over de
geschiktheid van de kandidaten en hierover een advies uitgebracht aan het bestuur.
De campagne is in 2021 gestart. Er is een Campagneteam samengesteld, bestaande uit:
Lennart Visser, Thera de Haan, David Jan van Meeuwen en Bart de Hoop.
Er is ter voorbereiding op de daadwerkelijke start van de campagne in de laatste maanden
van 2021 nagedacht over wat we als ChristenUnie uit willen stralen, welke taal en welke
beelden daarbij horen, waarmee de basis voor de verkiezingsposters, brochures en online
activiteiten is gelegd.

Financiële positie
In de jaren tussen de verkiezingen in (2019 en 2020) konden de reserves weer worden
aangevuld. Aan het begin van 2021 was daarmee de financiële positie ruim voldoende om
de kosten van de voorbereidingen van de verkiezingen mee te kunnen dekken. In 2021 is
ongeveer een vijfde van de totaal begrote kosten voor de verkiezingen uitgegeven. De
reserve is daardoor afgenomen. Deze afname is kleiner geweest dan verwacht vanwege
hogere ontvangsten als gevolg van de toename van het aantal leden. De overige uitgaven
lagen hoger dan in 2020 omdat in dat jaar vanwege de coronapandemie de kosten lager
waren dan gebruikelijk.
Kascommissie en begroting
De kascommissie heeft een controle gedaan op de verantwoorde uitgaven. Hierbij zijn geen
bevindingen geconstateerd.

