
Jaarverslag van de ChristenUnie afd. Bunschoten 2020

Dit jaarverslag gaat over het kalenderjaar 2020, het jaar waarin COVID-19 
(Corona) de nodige beperkingen voor vergaderingen met zich meebracht. Op 1 
januari hadden we 239 leden en 30 donateurs. Op 31 december waren die 
aantallen hetzelfde. Het bestuur bestond uit:
-Marjo Hartog, secretaris vanaf 30 september
-Ronald Huizinga, penningmeester (alleen noodzakelijke werkzaamheden)
-Michelle Koelewijn, PR
-Jef Landman, voorzitter en tot 30 september ad interim secretaris 
-Henk Lok. 

Het jaar 2020 was een rustig jaar in die zin dat er geen verkiezingen waren. Het 
bestuur heeft 3 keer vergaderd. Hierbij was steeds ook een lid van de fractie 
aanwezig. Belangrijke bespreekpunten waren de voorbereiding en evaluatie van 
de ledenvergaderingen, de vervulling van bestuursvacatures, de plaatselijke 
activiteiten voor de verkiezing van de Tweede Kamer (van maart 2021) en de 
voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezingen (van maart 2022). 

Door Corona was er geen Nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur. De 
toespraak van de burgemeester is via de computer gevolgd. Het 41e 
partijcongres in november werd digitaal bijgewoond.

Op 13 januari is voor de leden in de Zuiderzeezaal een  Nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden. Door de fractievoorzitter Alma Broekmaat werd teruggeblikt op de 
coalitiebreuk en de gang van zaken in de afgelopen maanden. Bert Koops en 
Alice Kok ontvingen dank en bloemen voor de tijd dat ze het wethouderschap 
hebben vervuld. Arie Koops ging in op de vraag waarop de fractie in de komende 
periode gaat inzetten.
Op 30 september hielden we een Algemene Ledenvergadering in de 
Zuiderzeezaal. Aan de orde kwamen de financiële stukken en verslagen van 
2020. Bij acclamatie en met bloemen werd Marjo Hartog benoemd als bestuurslid
van de afdeling. Marjo zal de functie van secretaris op zich nemen. Na de pauze 
discussieerden we met de fractie over enkele actuele onderwerpen uit de 
dorpspolitiek. Alma gaf aan dat de fractie als oppositie steeds uit is op zoveel 
mogelijk samenwerking met de andere partijen. 

Het bestuur van de ChristenUnie Bunschoten,
Jef Landman, voorzitter.


