
 
 

Jaarverslag ChristenUnie Bunschoten 2016 

 

Dit jaarverslag betreft het kalenderjaar 2016. 

Op 1 april 2016 hadden we 235 leden en 33 donateurs. Op 1 januari 2017 hebben we 238 leden en 31 

donateurs.  

 

Het bestuur bestond in 2016 uit: 

 Jef Landman (voorzitter)   

 Ronald Huizinga (penningmeester) 

 Arian van de Groep (politiek secretaris) 

 Michelle van der Wal (vanaf juni 2016 adviserend bestuurslid PR) 

 Annemieke Griffioen-van Lummel (secretaris) 

 

Op 9 juni 2016 hebben we een ledenvergadering gehouden in het Oostwende College. Deze 

ledenvergadering was gekoppeld aan een thema-avond ‘Investeren in gezinnen’, waarbij naast leden 

ook andere belangstellenden welkom waren. Er werd medewerking verleend door Bernadette van den 

Berg, coördinator bestuurdersvereniging ChristenUnie. Ook waren er verschillende deskundigen uit het 

eigen dorp aanwezig, zoals docenten, een huisarts, medewerkers van de Boei en van de Parel. Deze 

avond had tot doel om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de echtscheidingsproblematiek en 

na te denken over de rol die de gemeente kan spelen in preventie en hulpverlening.  

Tijdens het officiële gedeelte van deze avond waren in totaal 23 personen aanwezig. Bij het tweede 

deel van de avond waren circa 40 personen aanwezig. 

 

Op 16 november 2016 hebben we een ledenvergadering gehouden bij VTM Quality Services B.V., waar 

we ook een rondleiding hebben gekregen. Bij deze ledenvergadering waren in totaal 16 personen 

aanwezig. 

 

Op 26 november 2016 hebben Jef Landman, Michelle van der Wal en Annemieke Griffioen het 34
e
 

partijcongres/verkiezingscongres ‘Politiek van Hoop’ bezocht. Tijdens dit congres is de kandidatenlijst 

voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. Verder is het verkiezingsprogramma 'Hoopvol 

realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ (2017-2021) besproken en vastgesteld. 

 

In 2016 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. De vergaderingen gingen vooral over de overgang naar 

een digitale nieuwsbrief, het op sterkte krijgen van het bestuur, de Tweede Kamerverkiezingen van 15 

maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

 

Sinds juni 2016 versterkt Michelle van der Wal het bestuur in de functie van adviserend bestuurslid PR. 

De officiële benoeming moet nog plaatsvinden. 

 

Onze politiek secretaris heeft namens het bestuur de vergaderingen van fractie 1 waar mogelijk 

bijgewoond. Onze penningmeester heeft hem waar nodig vervangen. 

 

De digitale nieuwsbrief is 7 keer verschenen in 2016. 

 

Het bestuur liet zich vertegenwoordigen op de Provinciale Unievergaderingen. 

 

We danken onze God voor Zijn zorg in 2016 en vragen ook voor het nieuwe jaar Zijn zegen op het werk 

dat op het politieke terrein door de ChristenUnie wordt verricht in de gemeente, de provincie en het 

land. 

 

Namens het bestuur van ChristenUnie Bunschoten, 

Annemieke Griffioen 

secretaris 


