
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2020 
 
 
Bestuur 
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
David Jan van Meeuwen (voorzitter) 
Bart de Hoop (communicatie fractie) 
Ineke Schaddelee (secretaris) 
Arwin Zeelenberg (penningmeester) 
 
Het bestuur heeft in 2020 vergaderd op 8 januari, 30 maart, 28 mei, 22 juni, 15 september, 16 
november en 21 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 13 juni en 21 november 
bijgewoond.  
 
Provinciale Unie vergadering 
Van de twee Provinciale Unie vergaderingen in 2020 heeft het bestuur er één bezocht.  
 
Bezoek fractievergaderingen 
Het bestuur heeft in 2020 regelmatig fractievergaderingen en raadsvergaderingen bezocht.  
 
Voortgangsgesprekken met fractie en burgerraadleden 

Er zijn met de fractie- en burgerraadsleden voortgangsgesprekken gehouden. Deze gesprekken 

zijn geen beoordelingsgesprekken. Er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode, maar 

vooral ook vooruitgeblikt. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt, waarin ook de 

afspraken, toezeggingen en voornemens worden opgenomen. Het verslag is alleen gedeeld 

met het bestuur. Het bestuurslid dat als extern adviseur bij de toekomstige selectiecommissie 

betrokken is kan gebruik maken van de informatie uit het verslag. 

 
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 
De ALV met het thema-onderwerp ‘Impact van corona voor Gouda’ heeft online doorgang 
gevonden. Deze ALV is goed bezocht. Wethouder Corine Dijkstra en de fractieleden hebben 
een toelichting gegeven op de impact van het virus op hun werk en hun werkveld. Daarnaast 
zijn de jaarstukken besproken en is vanuit het bestuur een toelichting gegeven op de 
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voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de activiteiten in het kader 
van de Tweede Kamer verkiezingen 2021.  
 
Ledenactiviteiten 
Op donderdag 9 januari 2020 hadden we onze nieuwjaarsreceptie. Helaas zijn daarna, 
vanwege de uitbraak van corona, geen activiteiten meer geweest.  
 
Ledentallen 
In 2020 is ons ledenaantal licht gestegen.  

Ledenaantal 01-01-2020 263 

Ledenaantal 31-12-2020 281 

Ledenaantal 01-01-2021 273 

 
 
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.  
 
Tweede Kamer verkiezingen 2021 
Op 17 maart 2021 zullen de Tweede Kamer verkiezingen plaatsvinden.  
Op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie staan drie Goudse kandidaten: Mirjam Bikker, Thera 
de Haan en Daphne Steenbergen.  
De campagne is in 2020 gestart. Bestuursleden Arwin Zeelenberg en Ineke Schaddelee hebben 
deelgenomen aan diverse workshops ter voorbereiding op de campagne.  
Eén van de campagneactiviteiten is de GoudaTop.  
Ieder jaar zijn ze er weer, de lijstjes met de top van de rijksten, de lekkerste oliebollen en leukste liedjes. 
ChristenUnie Gouda wil daar een positief initiatief tegenover zetten. In Gouda gaan we met elkaar op zoek naar 
‘aandacht voor wat écht telt’. Gouwenaren kunnen online, op cugouda.nl, aangeven welke persoon of organisatie 
voor hen echt telt. 

 
Verkiezingen Gemeenteraad 2022 
Het tijdspad voor de gemeenteraadsverkiezingen is in 2019 vastgesteld.  

• De opdracht voor de selectiecommissie is geschreven, de functieprofielen voor de 
lijsttrekker en overige kandidaten zijn  geschreven en de oproep voor sollicitatie naar 
de functie van lijsttrekker is verstuurd.  

• Er is een tijdpad opgesteld om te komen tot een verkiezingsprogramma. De 
programmacommissie kent verschillende fasen en rollen. Wij hebben deze rollen in 
het tijdspad nader uitgewerkt. Het betreft de rollen: Verkenner, Bouwer en Schrijver. 
De programmacommissie is met nadruk geen statische commissie. Gedurende het 
vorderen van de tijdslijn en de verandering van de rollen zullen meerdere mensen 
aanhaken; als mee-schrijvers, experts en kritische meelezers. 

 
 

 
 

 
 
 

• De campagnecommissie zal in 2021 gevormd worden 
 
Financiële positie 

https://gouda.christenunie.nl/l/mailing2/link/42792963-e300-4fda-b921-e1856e230a1e/92963
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Door de gemeenteraadsverkiezingen 2018 waren we, zoals gepland, ingeteerd op onze 
reserves. In 2019 en 2020 konden we onze reserves weer aanvullen, onze financiële positie is 
goed. Vanwege de beperkingen door corona heeft het bestuur dit jaar weinig uitgegeven.  
 
Kascommissie en begroting 
De kascommissie heeft een controle gedaan op de verantwoorde uitgaven. Hierbij zijn geen 
bevindingen geconstateerd. 


