
 

 

                                     Jaarverslag ChristenUnie Bunschoten 2018 

Dit jaarverslag betreft het kalenderjaar 2018. Op 1 januari 2018 hadden we 241 leden en 31 

donateurs. Op 1 januari 2019 hadden we 247  leden. Het aantal donateurs bleef gelijk. 

Het bestuur bestond in 2018 uit:  

● Annemieke Griffioen-van Lummel, secretaris 
● Arian van de Groep tot  23 mei, politiek secretaris 

● Ronald Huizinga, penningmeester 

● Jef Landman, voorzitter 

● Henk Lok  vanaf 23 mei, politiek secretaris 

● Michelle van der Wal, PR 

 

2018 was een zeer druk jaar vooral door de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, de campagne 

er voor en de evaluatie er na. Bij de verkiezingen behaalden we 7 zetels.  

Ondanks dat de CU enkele tientallen meer stemmen behaalde dan in 2014 kon door een hogere 

kiesdeler de 8e zetel helaas niet behouden blijven. We waren erg blij met onze 7 zetels.  

 

Op 6 januari hebben De voorzitter en de politiek secretaris de Nieuwjaars receptie van het 

gemeentebestuur bezocht 

 

Op 23 mei hebben we een Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubhuis van Vogelvreugde. 

De jaarstukken 2017 en de begroting 2018 werden vastgesteld. Arian van de Groep die in de raad 

was gekozen verliet het bestuur. Als nieuw bestuurslid werd Henk Lok gekozen. Met een toespraakje 

van de voorzitter en bloemen namen we afscheid van de vertrekkenden uit de raad Wouter 

Koelewijn, Alexander Blankestijn  en Walter Koelewijn en uit het college Willem Heinen.  

In plaats van een ALV was er op 15 november een thema avond in de Haven over dementie en 

ouderenbeleid. Deze avond werd georganiseerd  en geleid door enkele leden van de fractie.  

Er was veel belangstelling voor het onderwerp. 

 

In 2018 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Belangrijke agendapunten waren de campagne voor en 

de evaluatie na de verkiezingen, de voorbereiding en evaluatie van de ALV, de bestuurssamenstelling 

en de verbetering van de communicatie tussen bestuur en fractie.  

 

Op 3 oktober heeft de voorzitter de vergadering van de provinciale Unievergadering bezocht. 

De voorzitter heeft 2 landelijke Unie congressen bezocht. 

 

Wij zijn God dankbaar voor zijn zorg voor ons en vragen hem ook voor 2019 krachten, wijsheid en zijn 

zegen op het werk van de ChristenUnie in gemeente, provincie, landelijk en in Europa. 

 

Het bestuur van de ChristenUnie Bunschoten, 

Jef Landman, voorzitter. 


