Jaarverslag ChristenUnie Culemborg A.D. 2019
Het jaar 2019 was voor ChristenUnie Culemborg het tweede jaar van de raadsperiode 20182022, waarin Daniel Jumelet en Kees van der Zaag de ChristenUnie vertegenwoordigden in
de raad. Het bestuur werd bemenst door Simone Visser (voorzitter), Gert Mostert (secretaris)
en Stephen Richards (penningmeester).
Het jaar kende voor de afdeling twee duidelijk te onderscheiden perioden met verschillende
accenten: vóór de zomervakantie lag het accent op de campagnes voor zowel de provinciale
als de Europese verkiezingen en na de zomervakantie was de afdeling vooral bezig met de
(voorbereidingen voor) ledenwerving en nieuw politiek elan via enkele in te stellen
werkgroepen.
Campagnes
In 2019 vonden twee verkiezingen plaats, de provinciale verkiezingen op 20 maart en de
Europese verkiezingen op 23 mei. Voor beide verkiezingen heeft de afdeling Culemborg
campagne gevoerd, met als belangrijkste activiteit een debat.
Voor de provinciale verkiezingen organiseerde de ChristenUnie, samen met enkele andere
partijen, een goed bezocht klimaatdebat, dat plaatsvond op zaterdag 16 mei in de Oud
katholieke kerk. CU-Culemborg leverde een belangrijke bijdrage aan dit debat via het regelen
van de locatie en het werven en instrueren van de sprekers. Namens de ChristenUnie deed
‘onze’ Gert Mostert mee aan het debat. Hij stond op de provinciale CU-lijst op plek 9.
Op 23 mei 2020 waren de Europese verkiezingen. Ook hiervoor organiseerde CU-Culemborg
samen met een aantal andere partijen een debat, met als thema de pro’s en contra’s van de
Europese Unie. Het debat vond plaats op de zaterdag voorafgaand aan de verkiezingen: 18
mei, ook in de Oud-katholieke kerk. Het was een levendig en goed bezocht debat.
Privacy
Vanwege de nieuwe privacywetgeving moet ook de ChristenUnie nog zorgvuldiger dan
voorheen omgaan met de adresgegevens van haar leden. ChristenUnie landelijk ontwikkelde
daartoe een online-cursus die door een aantal bestuursleden en fractieleden geheel of
gedeeltelijk gevolgd hebben. Dat leidde ertoe dat ChristenUnie Culemborg haar nieuwbrieven
niet meer vanuit Mailchimp verzendt maar vanuit de template die de ChristenUnie op haar
eigen site aanbiedt.
Werkgroepen
Al voor de zomervakantie ontstond het idee om drie werkgroepen op te richten. De
werkgroepen zouden zich elk in een politiek-inhoudelijk thema verdiepen en dat thema
uitwerken tot een resultaat dat werkelijk invloed kan hebben in Culemborg: een
raadsvoorstel, een symposium of een organisatie. Gekozen werd voor de volgende themawerkgroepen:
1. Waterstof, getrokken door Stephen Richards en Kees van der Zaag;
2. Woningbouw, getrokken door Gert Mostert en Simone Visser;
3. Cultuurhistorie, getrokken door Daniel Jumelet

Correspondentieadres
Parklaan 103
4102 EC Culemborg

M 06 13086310
E info@culemborg.nl
I www.cu-culemborg.nl

T
@CU_Cborg
F
www.facebook.com/christenunieculemborg
IBAN NL55 RABO 0372 9300 18

Na de zomer werkte het bestuur de ideeën voor de werkgroepen uit en probeerde het om
leden voor de werkgroepen te werven, met de bedoeling om de werkgroepen tijdens de
nieuwjaarsvergadering in januari 2020 officieel op te starten.
Ledenvergaderingen
De afdeling hield – zoals gebruikelijk – twee ledenvergaderingen: de nieuwjaarsborrel op 11
januari en op 12 juli de zomermaaltijd met ledenvergadering. Tijdens de nieuwjaarsborrel
keken we terug op het raadwerk van de voorgaande tijd en keken we vooruit naar de twee
campagnes (provinciale Staten en Europees parlement) die zouden plaatsvinden. Verder
dachten we met Kees van der Vate na over leven vanuit tekort of vanuit overvloed.
De zomermaaltijd vond plaats in de tuin van Daniël Jumelet. Tijdens een korte
ledenvergadering werden de jaarverslagen over 2018 vastgesteld.
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2019 op 7 januari, 2 april, 5 september, 8 oktober, 12 november
en 11 december. Verder woonden bestuursleden regelmatig een deel van een
fractievergadering bij, om zo de feeling met het politieke werk te houden.
Al met al was het een jaar dat gestempeld werd door twee campagnes en door het
uitdenken en opzetten van werkgroepen. Ook was het een jaar dat gedragen werd door
gebed, o.a. van de maandelijkse gebedsgroep, bestaande uit leden, fractieleden en
bestuursleden die de ChristenUnie organiseerde.
We kijken dankbaar terug op het werk wat voor en achter de schermen gebeurd is. Ora et
labora.
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