
2021.01.29 Bestuurlijk jaarverslag over A.D. 2020

Inleiding:
Het jaar 2020 is voor iedereen anders verlopen dan gedacht of gepland. 
We hoopten een algemene ledenvergadering te houden in de vorm van een nieuwjaarsinloop in 
het voorjaar van 2020.  Vanwege omstandigheden in de Raad in februari en de eerste lockdown 
vanwege corona einde maart; hebben we onze eerste en enige Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 24 juni 2020.  
Deze ALV vond plaats in de tuin van de Oud Katholieke Kerk in de binnenstad. 
We hebben hier oude en nieuwe leden mogen begroeten. 

Tijd voor introspectie
In 2020 was er weinig gelegenheid vanwege de beperkende maatregelen om elkaar te 
ontmoeten. Het werd voor het bestuur een tijd van introspectie.  Hoe gaan we verder als 
bestuur?  Hoe kunnen we, ook al hebben we geen vat op de tijd,  toch werken aan een toekomst 
voor de ChristenUnie in Culemborg, was hierin een belangrijke vraag. Met hulp van 
ChristenUnie adviseurs van het partijbureau, heeft het bestuur een plan uitgestippeld.  De 
commissie toekomst werd in het leven geroepen. Zij hebben interviews gehouden onder leden 
van het eerste uur, fractieleden, bestuursleden en nieuwe leden. Daaruit is een verslag gekomen 
met aanbevelingen.  

Werken met commissies
Vanaf oktober 2020 is de commissie Waterstof enthousiast aan het werk gegaan. 
De commissie Wonen heeft 1 online vergadering gehad. Plannen om verder uit te werken zijn er;
tijd en menskracht hebben ontbroken. 

Maandelijks gebedsuur voor de ChristenUnie in Culemborg
Het fysieke en later online samenkomen voor gebed voor het werk van de Raad, de stad 
Culemborg en ons persoonlijke leven is doorgegaan in 2020. We hebben gemerkt dat het gebed 
helpt om elkaar vast te houden in onzekere tijden.  Tegelijkertijd hebben we  gemerkt dat 
wanneer we elkaar niet fysiek ontmoeten, het ook moeilijk en weerbarstig is om elkaar te 
begrijpen en dan ook vast te houden. 

Ter afronding
Het bestuur vernieuwt,  het is tijd voor nieuwe mensen erbij, en nieuw elan. In december 2020 
kondigde Gert Mostert zijn afscheid aan. We bedanken hem voor zijn inzet in de raad en in het 
bestuur in de afgelopen 7 jaren. Onze dankbaarheid is groot. 
We hopen en hebben vertrouwen dat de partij groter is dan onszelf, dat visie en missie van de 
ChristenUnie mensen zal inspireren om een bijdrage te geven.   Dat we samen met u vrede 
zullen zoeken en recht zullen doen! 
 

Simone Visser 




