Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Gouda 2017
Het jaar 2017 stond in het teken van het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen in
2018 en het starten met het verbeteren van de feedbackcultuur binnen de afdeling.
Bestuur
Begin 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:
David Jan van Meeuwen (voorzitter), Jaap Neeleman (secretaris), Marco van de Weerdhof
(penningmeester) en Gerard Schotanus (contactpersoon fractie). Op 13 maart zijn door de
leden Ineke Schaddelee als opvolger voor Marco van de Weerdhof (overdracht maart 2017) en
Bart de Hoop als opvolger voor Gerard Schotanus (overdracht mei 2017) aangesteld.
Het bestuur heeft 12 maal vergaderd: 12 januari, 6 maart, 9 mei, 29 mei, 3 en 5 juli, 17
augustus, 22 augustus, 5 september, 9 oktober, 25 oktober en 20 november. De vergadering
op 9 mei was een gecombineerde vergadering met de fractie.
Activiteiten
Thema-avond
Dit jaar zijn er geen thema-avonden georganiseerd.
Nieuwsbrieven/mailberichten
Het bestuur heeft dit jaar 9 nieuwsbrieven per email uitgestuurd naar de leden. De brieven zijn
per mail verstuurd in februari, maart, april, augustus, oktober en december. In deze berichten is
vooral aandacht besteed aan het proces om te komen tot een kieslijst en programma.
Barbecue
De barbecue is wegens het stellen van andere prioriteiten dit jaar komen te vervallen.
Gezien de waarde om informeel leden en de fractie te spreken is het bestuur voornemens deze
activiteit in het jaar 2018 weer te organiseren.
Bestuurlijk contact christelijke partijen
Vertegenwoordigers van het bestuur van het CDA, SGP en de ChristenUnie hebben elkaar
tijdens een overleg gesproken over het verbeteren van de samenwerking.
Afgesproken is jaarlijks een overleg in te plannen.
Voorbereiding verkiezingen 2018
Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2018 heeft het bestuur een
selectie-, programma- en campagnecommissie ingesteld.
Op basis van verschillende gesprekken met de selectiecommissie en de fractie heeft het
bestuur besloten af te wijken van het advies van de selectiecommissie. Ook is door een
kandidaat de vertrouwenspersoon ingeschakeld. Het bestuur heeft hierbij het advies van de
vertrouwenspersoon ter harte genomen en heeft een gesprek tussen het bestuur en fractie
georganiseerd onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De door het bestuur voorgestelde kieslijst en het programma is vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.

Ledentallen
In 2017 zijn we begonnen met 212 leden. Aan het einde van dit jaar waren dit er 254. Een forse
ledengroei van 20%. De ledengroei heeft mede te maken met het actief benaderen van mensen
die de ChristenUnie een warm hart toe dragen voor de kieslijst en campagnecommissie.
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Ledenvergadering
In 2017 zijn drie ledenvergaderingen gehouden. Tijdens de vergadering op 13 maart zijn de
jaarlijkse stukken goed gekeurd, heeft het bestuur een voorstel gedaan voor de selectie- en
programmacommissie en zijn leden geraadpleegd voor thema’s in het programma. Op deze
avond waren 21 leden aanwezig, 11 leden hadden zich afgemeld.
Tijdens de tweede algemene ledenvergadering op 29 september zijn de mensen op de kieslijst
voorgesteld en is deze lijst vastgesteld. Ook was dit de aftrap van de campagne. Op deze
avond waren 35 (aspirant)leden aanwezig, 9 leden hadden zich afgemeld.
Op de derde algemene ledenvergadering op 2 november is het programma gepresenteerd en
hebben de leden een volmacht voor dit programma gegeven. Verder heeft Corine Dijkstra een
presentatie gehouden over resultaten die meegenomen kunnen worden in de campagne. Op
deze avond waren 17 leden aanwezig, 10 leden hadden zich afgemeld.
Landelijk
Het Unie Congres in het voor- en najaar is bezocht door een aantal leden. Agenda technisch
was het niet mogelijk een bestuurslid af te vaardigen.
Het landelijk bureau is over een aantal thema’s om advies gevraagd. Verder heeft een
afvaardiging van het bestuur de landelijke werkconferentie op 1 april en de regiobijeenkomst
over het regeerakkoord op 8 december bezocht.

Gouda,
8 januari 2018
Jaap Neeleman
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