
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2014 
 
Het jaar 2014 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, de collegevorming en het 
vormgeven aan de vernieuwde factie in de oppositierol. Daarnaast waren er wisselingen in het 
bestuur. 
 
Bestuur 
In 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Harro Janssen (voorzitter), Jaap Neeleman (secretaris), Marco van de Weerdhof 
(penningmeester) en Anna van Popering (contact met fractie). Harro heeft eind 2013 
aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. 
Begin 2014 is David Jan van Meeuwen mee gaan lopen met het bestuur en op de 
ledenvergadering van 19 mei is David Jan gekozen tot nieuwe voorzitter, omdat Harro het 
bestuur ging verlaten.  
Anna van Popering heeft het bestuur verlaten omdat zij gekozen is in de raad. Sara Wendt-
Meeder is tijdens de ledenvergadering van 19 mei gekozen tot algemeen bestuurslid ter 
vervanging voor Anna van Popering. Sara gaat zich richten op het verbeteren van ledencontact 
en communicatie. 
Vanaf 8 december loopt Gerard Schotanus mee met het bestuur. Op 9 februari 2015 zal hij 
worden voorgedragen als nieuw algemeen bestuurslid die contactpersoon wordt met de fractie. 
 
Het bestuur heeft achtmaal vergaderd: 28 januari, 24 februari, 31 maart, 12 mei, 12 juni, 16 
september, 20 oktober en 8 december. De vergadering in september was een gecombineerde 
vergadering met de fractie. 
 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 en fractie 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn goed verlopen voor de ChristenUnie. Mede door 
de lijstverbinding met CDA en SGP heeft de ChristenUnie Gouda een extra raadslid er bij 
gekregen. 
De fractie bestond na de verkiezingen uit Theo Krins (fractievoorzitter), Wout Schonewille , 
Anna van Popering-Kalkman en Christiaan Quik. Thera de Haan is burgerraadslid 
 
Anke Huisman en Gerard Schotanus hebben na de verkiezingen afscheid genomen van de 
fractie. Tijdens de ledenvergadering in mei zijn zij bedankt voor hun enorme inzet. 
 
Met de vier zetels is de ChristenUnie in Gouda één van de grotere partijen. De 
coalitieonderhandelingen hebben er echter niet toe geleid dat de ChristenUnie in de coalitie is 
gekomen. 
 
De verkiezing worden nog geëvalueerd. Begin 2015 zullen de resultaten worden gepresenteerd 
in de ledenvergadering. 
 
Overige activiteiten 
 
Als onderdeel van de verkiezingscampagne is in februari een thema-avond gehouden over 
Gouda: Tolerant of stad van trammelant. Dit was een succesvolle avond met een hoge 
opkomst. 
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Aan het einde van de zomervakantie heeft het bestuur een barbecue georganiseerd voor de 
leden, waar zowel de fractie als leden aanwezig waren. Gezien het succes is het bestuur 
voornemens deze activiteit in het jaar 2015 weer te organiseren. 
 
Verder heeft het bestuur in de tweede helft van 2014 veel tijd besteed aan het organiseren van 
een thema-avond over de decentralisatie van de zorg. Deze avond wordt begin 2015 gehouden.  

 
 
Ledentallen 
In 2014 zijn we begonnen met 201 leden. Aan het einde van dit jaar waren dit er 183. 
 

Ledenaantal begin 2014   201 

Opzeggingen 

Reden: 30+ -4 

Reden: standpunt Tweede Kamer -2 

Reden: financiën -1 

Reden: onbekend -7 

Verhuizingen   -4 

Overleden   -2 

Nieuwe leden   2 

Ledenaantal eind 2014   183 
 
Nieuwe leden worden wanneer hun email bekend is, welkom geheten en gevraagd of zij 
behoefte hebben aan een kennismaking met de fractie. 
 
Ledenvergadering 
In  2014 is één ledenvergadering gehouden. Op 19 mei heeft het bestuur met de leden 
gesproken over het verloop van de verkiezingen en de coalitievorming. Ook is afscheid 
genomen van de bestuursleden Harro Jansen en Anna van Popering en de fractieleden Anke 
Huisman en Gerard Schotanus. David Jan van Meeuwen en Sara Wendt-Meeder zijn gekozen 
tot nieuwe bestuursleden. 
 
Landelijk/provinciaal 
In verband met de extra werkzaamheden voor de verkiezingen en doordat het bestuur niet op 
sterkte was, zijn dit jaar de provinciale vergaderingen niet door het bestuur bezocht.  
Wel heeft Gerard Schotanus meerdere provinciale vergaderingen bezocht. Ook staat Gerard 
Schotanus op de verkiezingslijst van de provinciale verkiezingen in het jaar 2015. 
Namens het bestuur heeft David Jan het Unie Congres in het najaar bezocht. 
 
Gouda, 
23 januari 2015 
 
Jaap Neeleman 


