
 

 
Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2018 
 
 
Bestuur 
Begin 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
David Jan van Meeuwen (voorzitter) 
Jaap Neeleman (secretaris) 
Ineke Schaddelee (penningmeester) 
Bart de Hoop 
 
In april 2018 namen we afscheid van Jaap Neeleman. Jaap had, na 8 jaar bestuurslid te zijn 
geweest, aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen van maart te stoppen met het 
bestuurswerk. In de bestuursvergadering van 24 april 2018 hebben wij afscheid genomen van 
Jaap. Wij zijn Jaap dankbaar dat hij zo’n lange tijd zijn bijdrage heeft willen leveren aan het 
bestuurswerk. Jaap heeft zijn rol als secretaris zeer trouw en zorgvuldig uitgevoerd. Het woord 
‘rechtvaardigheid’ kenmerkt Jaap, vanuit die grondhouding heeft hij een prettige inbreng gehad 
in het bestuur. Wij wensen Jaap alle goeds toe voor de toekomst en als lid hopen wij hem nog 
vaak te zien.  
 
Ineke heeft de taken met betrekking tot het secretariaat overgenomen van Jaap. 
 
Arwin Zeelenberg heeft aangegeven interesse te hebben in het bestuurswerk. Indien er geen 
bezwaren zijn, zal hij tijdens de eerstvolgende ledenvergadering benoemd worden. 
 
Wij zijn nog op zoek naar een bestuurslid met kennis op communicatiegebied. 
 
Het bestuur heeft in 2018 vergaderd op 8 januari, 26 maart, 24 april, 24 mei, 2 juli, 20 augustus, 
en 26 november. Tussendoor is er, zeker rond de verkiezingen, veel informeel contact geweest. 
 
Nieuwsbrieven 
Het bestuur heeft dit jaar diverse nieuwsbrieven per email uitgestuurd naar de leden.  
 
Partijcongressen 
Het bestuur heeft de partijcongressen van 9 juni en 24 november bijgewoond.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
In 2018 hadden we als bestuur nauw contact met de campagnecommissie, één bestuurslid had 
zitting in deze commissie. Als bestuur hebben we diverse campagneactiviteiten bijgewoond. De 
werkzaamheden van de programmacommissie en selectiecommissie vonden in 2017 hun 
beslag. Het campagneteam heeft een eigen evaluatiemoment gehad. 
Voor de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen door het bestuur verwijzen wij u naar het 
separate document en de toelichting daarop. 
We zijn dankbaar voor de uitslag van de verkiezing 2018. Op donderdag 7 juni heeft Theo Krins 
aan de leden het concept Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie – Samen werken en investeren voor 
Gouda’ gepresenteerd. Het coalitieakkoord is positief ontvangen, men was tevreden met de 
punten die de CU binnengehaald had. Wethouder Corine Dijkstra gaf eveneens een toelichting 
op haar werk. 
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Financiële positie 
Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn we, zoals gepland, ingeteerd op onze reserves. Onze 
financiële positie is echter goed. Zie verder het agendapunt ‘kascommissie en begroting’.  
 
Borrel 
Het bestuur heeft de leden in september uitgenodigd voor een zomerborrel. Fractievoorzitter 
Theo Krins en wethouder Corine Dijkstra informeerden de leden hoe zij met Nieuwe Energie 
voor Gouda aan de slag zijn gegaan.  
 
Bezoek fractievergaderingen 
Het bestuur heeft in 2018 regelmatig fractievergaderingen en raadsvergaderingen bezocht. 
Uiteraard is ook de installatievergadering van de (burger)raadsleden en de wethouder bezocht. 
 
Bestuurlijk contact christelijke partijen 
Vertegenwoordigers van het bestuur van het CDA, SGP en de ChristenUnie hebben in 2018 
overleg gehad. De verhoudingen zijn goed en indien nodig weten we elkaar te vinden. 
 
Privacywetgeving 
Het bestuur heeft diverse activiteiten uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving. Ineke Schaddelee is privacycoördinator voor ChristenUnie Gouda en heeft 
daartoe de cursus vanuit het ChristenUnie Opleidingscentrum gevolgd. De landelijke 
ChristenUnie heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de lokale functionarissen 
werken volgens de AVG en is daarop aanspreekbaar.  
 
Raad voor kerken Gouda 
Bestuur en fractie hebben de kerkelijke viering en receptive van de Raad van Kerken Gouda 
ivm hun 50-jarig jubileum bijgewoond. 
 
Leiderschapscursus 
Bestuursvoorzitter en fractievoorzitter hebben samen de leiderschapscursus van de 
ChristenUnie bezocht.  
 
Lintje Roelie Struijk 

Het bestuur heeft de voordracht voor een lintje van Roelie Struijk georganiseerd. Dit lintje heeft 
zij mogen ontvangen op 26 april 2018 

 
Activiteiten in het kader van de provinciale statenverkiezingen 2019 

• Minister Carola Schouten nam deel aan de ‘cheesesafari’. Zij bezocht achteréénvolgens 
de Cheese Experience in de pop-up store , ’t Kaaswinkeltje, de Waag en de 
nieuwe Cheese Experience. 

• Er is een regioavond georganiseerd door ChristenUnie Zuid Holland, waarbij het bestuur 
van ChristenUnie Gouda organisatorisch betrokken was.  

• Fractie, bestuur en diverse leden hebben deelgenomen aan de verkiezingsmarkt achter 
de Waag. 

• Vanwege de aanslag in Utrecht was het geplande verkiezingsdebat in de 
Chocoladefabriek afgezegd.  
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Ledentallen 
In 2018 is ons ledenaantal gelijk gebleven. 
Eind 2017 zagen we een mooie stijging van het aantal leden, dit werd onder andere veroorzaakt 
door diverse ledenwerfacties rondom de gemeenteraadsverkiezingen.  
In 2018 hebben 9 leden opgezegd en mochten we 7 nieuwe leden verwelkomen. Door 
verhuizing hebben we 9 nieuwe leden mogen verwelkomen die al lid waren van de 
ChristenUnie, echter in een andere woonplaats en zijn er 7 leden verhuisd naar een andere 
woonplaats. Per 1 april 2019 telt ChristenUnie Gouda 264 leden. 
 
 

Ledenaantal begin 2018   255 

 

Reden: afname betrokkenheid -1 

Reden: gezondheid -1 

Reden: vertrek buitenland -1 

Reden: financiën -3 

Reden: standpunten lokale fractie -1 

Reden: Bij aanmelding aangegeven 
1 jaar lid te willen zijn -1 

Reden: onbekend -1 

Verhuizingen 

Uit Gouda -7 

Naar Gouda 9 

Nieuwe leden   7 

Ledenaantal eind 2018   255 

 
 
 
 
 


