
 Jaarverslag van de ChristenUnie afdeling Bunschoten 2019 

 

Dit jaarverslag betreft het kalenderjaar 2019. Op 1 januari hadden we 247 leden en 31 donateurs. Op 

31 december waren die cijfers 239 en 30.  Het bestuur bestond uit: 

-Annemieke Griffioen-van Lummel, secretaris tot 2 april 

-Ronald Huizinga, penningmeester, vanaf 2 april alleen voor noodzakelijke werkzaamheden 

-Jef Landman, voorzitter en vanaf 2 april ook voor noodzakelijk werkzaamheden van de secretaris 

-Henk Lok 

-Michelle van der Wal, PR. 

In 2019 is gewerkt volgens de nieuwe werkwijze en afspraken met de fractie. Op 20 maart waren de 

verkiezingen voor de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen. Voor deze 

verkiezingen hield het provinciaal van de ChristenUnie  Utrecht haar Algemene Ledenvergadering en 

campagnebijeenkomst op 16 januari in de Mandemaaker te Spakenburg. Op 23 mei waren de 

verkiezingen voor het Europese Parlement. Op 8 mei kwam  lijsttrekker Peter van Dalen zich in 

Spakenburg op de hoogte stellen van dreigende beperkingen voor de visdetailhandel door Europese 

regelgeving.  

Op 7 januari hebben Michelle en Jef de Nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur bezocht. 

Op 2 april hielden we de Algemene Ledenvergadering in de Mandemaaker waar de jaarstukken over 

2018 en de begroting voor 2019 werden vastgesteld. We namen afscheid van Annemieke die om 

persoonlijke redenen haar secretarisschap had neergelegd. Lopende zaken van het secretariaat 

zullen worden waargenomen door de voorzitter. Ronald die om persoonlijke redenen ook graag wil 

stoppen als penningmeester zal zich ook beperken tot het noodzakelijke werkzaamheden. Na de 

pauze gingen we in gesprek met de fractie over actuele politieke onderwerpen.  

Op 18 september deelde de fractievoorzitter van de VVD mee dat de VVD had besloten het 

coalitieakkoord met de ChristenUnie op te zeggen. Een klap voor de fractie en vooral voor onze 

wethouders Bert Koops en Alice Kok. De jaarlijkse Thema-avond van de ChristenUnie die gehouden 

zou worden op 12 november ging daardoor niet door. Die is op 13 januari 2020 gehouden. 

Fractievoorzitter Alma gaf daar een terugblik.  

Overeenkomstig het jaarplan heeft het bestuur in 2019 6 keer vergaderd. Belangrijke punten waren 

de jaarplanning, voorbereiding ALV, bijdrage aan de verkiezingscampagnes, evaluatie van die 

campagnes en bestuurszaken. 

Op 9 februari heeft een afgevaardigde van het bestuur het Verkiezingscongres van de ChristenUnie in 

Zwolle bezocht. 

We zijn teleurgesteld door de breuk in de coalitie met de VVD maar God dankbaar voor het vele 

goede dat we van Hem in 2019 mochten ontvangen. Ook voor 2020 vragen we Hem om krachten, 

wijsheid en zegen op ons werk voor onze gemeente. 

  

Het bestuur van de ChristenUnie Bunschoten, 

Jef Landman, voorzitter en ad interim secretaris. 


