Jaarverslag ChristenUnie Culemborg A.D. 2016
Nieuwjaarsinloop op 13 januari 2016
Het jaar 2016 zijn we goed begonnen met een nieuwjaarsinloop. De avond werd begonnen
met een moment van lofprijzing en dankzegging, geleid door Josephine Veerman en Simone
Visser. Daarna is op deze algemene ledenvergadering d.d. 13 januari 2016 gestemd voor de
overgang van kiesvereniging naar afdeling. Peter Versteeg gaf een toelichting over het hoe
en waartoe van dit officiële agendapunt. Vervolgens heeft Gert Mostert als fractievoorzitter
samen met Daniel Jumelet een terugkoppeling gegeven over thema’s die spelen in de raad.
Van Marian van Houwelingen werd afscheid genomen. We denken met dankbaarheid aan
haar jarenlange bijdrage terug. Een nieuw fenomeen was het politiek cabaret, verzorgd door
Klaas Eikelboom.
Ondersteuning fractie/steunfractie
Het bestuur heeft zich ingezet om de terugkeer van Daniel Jumelet in de Raad soepel te
laten verlopen. Op 16 juni kwam hij weer terug in de raad en hebben we afscheid genomen
van Kees van der Zaag als tijdelijk raadslid.
In het afgelopen najaar heeft het bestuur alle fractie- en steunfractieleden gesproken om te
horen hoe iedereen staat in het werk voor de CU Culemborg.
Opmaat Tweede Kamerverkiezingen
Op zaterdag 3 september hebben Peter Versteeg, Klaas Eikelboom en Simone Visser de
inspiratiedag verkiezingscampagne bijgewoond in Amersfoort. We hebben een toelichting
gekregen bij het verkiezingsprogramma en bij wat de campagne-commissie voor ogen staat.
In plaats van sprekers uitnodigen in kleine zaaltjes liever acties organiseren waarbij een
landelijk kopstuk kan aanhaken en wat verspreid kan worden via social media.
Op zaterdag 26 november hebben Peter Versteeg en Simone Visser het verkiezingscongres
‘Politiek van hoop’ wat gehouden werd in Nijkerk, bijgewoond. Nadat de 50 kandidaten
gepresenteerd waren aan de zaal was er een moment van voorbede. Vervolgens hield Gert
Jan Segers een gloedvolle speech.
Stadsgebed Culemborg
Op vrijdag 30 december 2016 heeft de CU een bidstond georganiseerd. Vanwege de onrust
in Culemborg ontstaan door autobranden en afbranden van het oude zwembad was een
gebed voor rust en bescherming voor de stad en haar bestuurders een gepaste reactie
vanuit de CU.
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