
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2013 
 
Het jaar 2013 stond in het teken van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 
het jaar 2014. Ook is ingezet om Perspectief Gouda verder te ontwikkelen. Daarnaast was het 
bestuurlijk een dynamisch jaar. 
 
Bestuur 
In 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Leendert Tanis (voorzitter), Anna van Popering (contact met fractie), Jaap Neeleman (project 
Duurzaamheid), Harro Janssen (vice-voorzitter), en Sieds Elze Sennema (secretaris). Mark van 
der Hoeven (penningmeester) was bestuurslid tot 25 februari. De leden hebben Marco van de 
Weerdhof op 25 februari gekozen tot nieuwe penningmeester. 
  
Sieds Elze heeft in februari, in verband met zijn nieuwe baan in Nijkerk, afscheid genomen van 
het bestuur. Jaap heeft zijn werkzaamheden samen met Harro overgenomen. 
 
Leendert heeft in het voorjaar zijn voorzitterschap plotseling neergelegd, omdat deze functie 
onvoldoende bij hem paste. Harro heeft het voorzitterschap overgenomen en aangegeven deze 
functie uiterlijk tot eind 2013 te willen vervullen. Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe 
voorzitter. Uiteindelijk heeft eind 2013 David-Jan van Meeuwen aangegeven het bestuur te 
willen versterken.  
 
Het bestuur heeft tien maal vergaderd: 14 januari, 18 februari, 6 mei, 22 mei, 8 juli, 22 augustus, 
23 september, 7 oktober, 18 november en 2 december. 
 
 
Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Het bestuur heeft ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen drie commissies 
ingesteld. Namelijk de selectiecommissie, de programmacommissie en de 
campagnecommissie. Verder is Gert van de Brink aangesteld om de vertrouwenscommissie 
voor het selectietraject van de nieuwe raadsleden vorm te geven. 
Nieuw is dat voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijstverbinding is aangegaan met de SGP 
en het CDA. 
 
De selectiecommissie bestond uit twee leden uit Gouda (Peter Scheurwater en Marjolein 
Waagmeester) en twee ChristenUnie leden buiten Gouda (Gerrit Wim van Veelen en Wim 
Groeneveld).  
 
De programmacommissie bestond uit  Wout Schonewille, Thera de Haan, Theo Krins, Gerard 
Schotanus, Anna Popering en Anke Huisman. Djoekie van Woerden en Mark van der Hoeven 
hebben veel energie in de eindredactie gestoken. 
 
De campagnecommissie bestond uit de eerste 10 leden van de kandidatenlijst. Thera de Haan 
was eerst campagneleider. Nadat Thera om privé redenen deze taak moest neerleggen, heeft 
Christiaan Quik de rol als campagneleider rond de jaarwisseling overgenomen.  
 
Overige activiteiten 
Op 12 oktober heeft de lokale ChristenUnie met een stand op de duurzaamheidsmarkt in de St. 
Jan gestaan. 
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Fractie 
De fractie bestond ook in 2012 uit de leden: Anke Huisman (fractievoorzitter), Theo Krins en 
Gerard Schotanus,.  
Wout  Schonewille was burgerraadslid en Christiaan Quik fractiesecretaris. 
 
Ledentallen 
In 2012 zijn we begonnen met 210 leden. Aan het einde van dit jaar waren dit er 201. 
De meeste mutaties zijn het gevolg van verhuizingen. Daarnaast waren een aantal afzeggingen 
vanwege standpunten in de Tweede Kamer. Eén persoon heeft opzegd vanwege financiële 
omstandigheden.  
 
Ledenvergadering 
In  2013 zijn drie ledenvergaderingen geweest. Op 25 februari heeft het bestuur met de leden 
gesproken over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook zijn de leden 
gevraagd onderwerpen voor het programma aan te geven. Daarnaast namen we afscheid van 
Mark van der Hoeven en Sieds Elze Sennema. Ook kozen de leden Marco van de Weerdhof tot 
penningmeester. 
 
De tweede ledenvergadering was op 14 mei. Tijdens deze ledenvergadering is de 
selectiecommissie geïnstalleerd en is de strategie voor de lijstverbinding vastgesteld.   
De laatste ledenvergadering was op 31 oktober. Tijdens deze ledenvergadering hebben de 
mensen op de kandidatenlijst zich voorgesteld en is de campagnecommissie ingesteld. 
 
Landelijk/provinciaal 
In verband met de extra werkzaamheden voor de verkiezingen en doordat het bestuur niet op 
sterkte is, zijn dit jaar de provinciale vergaderingen niet bezocht. Wel is een vertegenwoordiging 
van het bestuur naar één landelijke vergadering geweest. 
 
Gouda, 
3 mei 2014 
 
Jaap Neeleman 


