Jaarverslag ChristenUnie Oudewater 2017
Leden.
Op 1 januari telde onze kiesvereniging 32 leden.
Dit jaar mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen.
Per 31 december hebben 2 leden hun lidmaatschap beëindigd.
Bestuur.
Het bestuur bestond op 1 januari uit dhr. Wim Roskam (voorzitter), mevr. Marja BendersMolenaar (secretaris/penningmeester), dhr. Vincent Bos en dhr. Sam van der Klis (beide algemeen
lid).
Tijdens de ledenvergadering heeft dhr. Wim Roskam afscheid genomen als voorzitter van het
bestuur en is dhr. Vincent Bos gekozen als voorzitter en dhr. Hans Alles als algemeen bestuurslid.
Vergaderingen.
Dit jaar waren er twee ledenvergaderingen op 23 februari en 25 oktober.
Het bestuur is 9x bij elkaar geweest en wel op: 5 januari, 25 januari, 8 mei, 15 augustus,
28 augustus, 18 september, 18 oktober, 16 november en 18 december.
Er is een foldercommissie samengesteld die verschillende keren bij elkaar is geweest om de
verkiezingsfolder een gezicht te geven.
Gemeenteraad.
Jan Broere zit namens ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad.
Dan hebben we nog:
o Forum Financiën – Jan Broere, met als plaatsvervanger Hans Alles
o Forum Samenleving – Hans Alles met als plaatsvervanger Jan Broere.
o Forum Ruimte – Jan Broere, met als plaatsvervanger Hans Alles.
o Agenda commissie – Jan Broere.
Mevr. Sjanet de Wit-Groenendijk heeft per 1 februari het Forum Samenleving opgezegd en
dhr. Hans Alles heeft haar plaats per 1 februari ingenomen.
Dhr. Hans Alles, mevr. Marja Benders, dhr. Sam van der Klis en dhr. Vincent Bos maakten in 2017
deel uit van de steunfractie.
Landelijke en provinciale vergaderingen.
o Op zaterdag 20 mei 2017 was er het 35e partijcongres, in De Werelt, Westhofflaan 2, 6741
KH Lunteren. Het thema was: ‘Vrij om te geloven’.
o Op zaterdag 25 november was er het 36e partijcongres dat gehouden werd in het Hart van
Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk. Met als thema: ‘Samen waardevol’.
o Op woensdagavond 29 november was er een ledenvergadering van de Provincie Utrecht in
het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht.
Er zijn geen bestuursleden naar de beide partijcongressen en naar de ledenvergadering van de
Provincie Utrecht geweest. Elk lid mag er nu zelf heen en kan via het secretariaat een stem
meenemen.

Tweede Kamerverkiezingen.
Op 15 maart waren er Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop hiervan was er regiorun. De
regiorun is een estafetteloop waarbij vrijwilligers van elke regio het stokje aan elkaar doorgeven
en de boodschap vanuit hun gemeente toevoegen. Bij elke overhandiging is de organisatie
aanwezig voor een persmomentje of het versturen van een persbericht zodat overal duidelijk is
dat de ChristenUnie zich inzet voor elke regio. De regiorun is opgedeeld in 30 etappes, waarvan er
één door onze gemeente loopt. Dit was voor ons een leuke en gemakkelijke manier om de
ChristenUnie zichtbaar te maken in onze gemeente en om onze stem te laten horen voor de
onderwerpen die in onze eigen gemeente belangrijk zijn! Dhr. Hans Alles en mevr. Marja Benders
hebben van Hekendorp naar Haastrecht gefietst en de boodschap: ‘Drugs: we use, we lose’, uit de
folder van december 2016 in de koker toegevoegd.
Verder verzorgde de organisatoren bij elke stop een persmoment voor een krant in de regio.
Mevr. Margreet Nagtegaal heeft een stukje over de fietstocht van Hans en Marja in de
Zenderstreeknieuws geschreven.
Verder hebben dhr. Hans Alles en mevr. Harriët Roskam boodschappentasjes uitgedeeld en zijn er
door de leden gericht folders verspreid in Oudewater, Hekendorp en Papekop.
De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen was 81,9%. De ChristenUnie is uitgekomen op 5
zetels in de kamer. De ChristenUnie is gaan deelnemen aan de coalitie met VVD, CDA en D66 en
heeft 2 ministers, waarvan één vice premier en 1 staatssecretaris mogen leveren. Hiermee is de
ChristenUnie op 8 ‘zetels’ uitgekomen.
Folder.
Dit jaar is er geen plaatselijke folder verspreid. Wel was er een folder in de maak die begin januari
2018 verspreid hoopt te worden.
Kerst en Nieuwjaarsgroet.
De leden hebben een kerst- en nieuwjaarswens ontvangen. De voorkant van de kerstkaart was de
Wantslag in Noort Syde 2.
Tenslotte.
Het begin van 2017 stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. De rest van het jaar
werd ingevuld met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het college, raad- en forumleden doen hun werk en we wensen hen Gods onmisbare zegen toe in
de keuzes die gemaakt moeten worden.
Als afdeling, bestuur en fractie mogen we weten dat we al onze vragen en noden bij Hem kunnen
brengen en dat Hij ons zal geven wat we nodig hebben. In dat vertrouwen gaan we ook in 2018
verder, zodat we onze plaats in de gemeente hier en elders kunnen en mogen innemen.
Soli Deo Gloria.

