Bestuurlijk Jaarverslag Afdeling ChristenUnie Culemborg
Eerste algemene ledenvergadering 6 februari 2017
Afgelopen jaar 2017 was bestuurlijk gezien een druk jaar. We hebben twee algemene
ledenvergaderingen gehouden, te weten op 6 februari en op 14 november 2017.
Allereerst hebben we op 6 februari 2017 het besluit genomen om deel te nemen aan
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Over dit besluit heeft 1 lid van de
partij in een mail zijn bezorgdheid geuit. Vervolgens zijn een aantal commissies
ingesteld ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018:
Commissies:
● Selectiecommissie bestaande uit Dicky Voordijk-Nieuwenhuis, Maarten van
Eck en Karin de Winter
● Programmacommissie bestaande uit Daniël Jumelet, Gert Mostert, Maarten
van Eck en Arine Spierenburg
● Campagnecommissie bestaande uit Klaas Eikelboom, Lorka Korkis en Peter
Versteeg
Brownpaper sessie vanuit de programmacie op maandag 22 mei:
In een zaal in BonVie hebben we door middel van een brownpaper sessie op 7
thema’s ideeën ingezameld die ons inziens in het nieuwe verkiezingsprogramma
opgenomen dienen te worden. De 7 thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transparant bestuur
Duurzaamheid en groen
Sociaal beleid
Verstandige ruimtelijke ordening
Integratie
Woonklimaat
Voorzieningen in de stad

Visie/strategie bijeenkomst op 15 september 2018 olv Kees van Kranenburg
Op deze vergadering is het advies van de selectiecommissie bekend gemaakt en
gedeeld met de aanwezigen. Vervolgens hebben we teruggeblikt op de afgelopen
raadsperiode om daaruit lessen te trekken met het oog op de nieuwe
verkiezingscampagne voor de GR 2018. Instrument bij deze trainingsavond was
wederom het brownpaper concept.
Tav de ingestelde commissies vonden de volgende wisselingen plaats:
● De selectie cie werd bedankt voor haar advies en zou aanblijven tot/met ALV
waarop de kieslijst wordt vastgesteld.
● De programmacie bestond uit Daniël Jumelet, Gert Mostert en Kees v.d. Zaag.
Als schrijver werd Harmen Holwerda gevraagd om van het geheel een leesbaar
stuk te maken.
● Van de campagne cie bleef alleen Peter Versteeg over. Hij werd
campagneleider en heeft de nummers 1-4 actief bij de campagne betrokken

Algemene Ledenvergadering vond plaats op 14 november 2017 bij Andries
Op de algemene ledenvergadering heeft de voorzitter van de selectie cie Dicky
Nieuwenhuis een toelichting gegeven bij de totstandkoming van de lijst. Om ruimte
te bieden aan het democratisch proces binnen de partij was er gelegenheid om
amendementen in te dienen. Van dit recht werd gebruik gemaakt. Er volgde een
spannende stemming waarna de volgorde van de lijst definitief werd vastgesteld. Het
onderdeel vaststellen van de kieslijst voor de CU werd officieel besloten met een tijd
van gebed en zegen.
Daniël Jumelet, Gert Mostert en Kees van de Zaag hebben een korte presentatie
gegeven over de inhoud van het verkiezingsprogramma. Een opvallend punt hierin
vormde het pleidooi van Karin de Winter om het anti rook beleid op te nemen in het
verkiezingsprogramma. Dit n.a.v. het voorgenomen antirookbeleid bij de
voetbalvereniging Vriendenschaar.
Tweede trainingsavond Teambuilding CU d.d. 8 december 2017.
Deze avond stond ook onder leiding van Kees van Kranenburg. Een aantal hete
hangijzers werden door ons allen aangepakt. Peter Versteeg kreeg van ons allen
mandaat om campagneleider te zijn. De programmacie kreeg tot 1 januari de tijd om
het verkiezingsprogramma definitief te maken.
Eerste campagne activiteiten:
● Foto shoot georganiseerd door Gert Mostert op zaterdag 9 december 2017
● Handgeschreven kerstkaart verstuurd naar alle leden met daarop de bovenste
6 leden van de kieslijst.
Vaststellen nieuwjaarsinloop en ALV d.d. 12 januari 2018.
Het jaar 2017 is begonnen met het samenroepen van de algemene ledenvergadering
én het werd besloten met de uitnodiging voor de ALV in het nieuwe jaar 2018.
Voor het bestuur en de fractie was het jaar 2017 vol vanwege de voorbereidingen op
de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We werden hierin goed ondersteund door
een stappenplan vanuit het landelijk kantoor.
We kijken met dankbaarheid en voldoening terug, in afwachting van wat het nieuwe
jaar ons zal brengen.
Simone Visser, voorzitter bestuur CU te Culemborg, 19 juni 2018.

