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Voorwoord
Met trots presenteert u het bestuur het jaarverslag 2018!
2018 – een jaar met verkiezingen! Verkiezingen kennen hun eigen dynamiek en brengen gezonde rivaliteit en spanning mee. Als partij kunnen we terug kijken op een mooie uitslag. De
enthousiaste inzet van de kandidaten en leden, een duidelijk programma en een doordachte
campagne leverde op 21 maart 8 raadszetels op! Soli Deo Gloria!
In de aanloop naar de verkiezingen hebben we in afhankelijkheid en gebed met ds. Jan Wessels ons
verlangen voor Veenendaal aan de Heere bekend gemaakt. Dankbaar zijn we dat Hij Zijn Zegen ons niet
onthouden heeft.
Een uitslag die ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt: het vormen van een coalitie!
Op 16 mei presenteerden kon samen met de VVD, SGP en Pro Veenendaal vol trots en dankbaarheid het
coalitieakkoord met de slogan “iedereen doet mee” gepresenteerd worden.
Met Engbert Stroobosscher als wethouder en een fractie onder leiding van Tineke Bette is een voortvarende start gemaakt.
Voor het bestuur betekende 2018 werken aan een bestuurssamenstelling waarmee we stappen kunnen
maken in de komende 4 jaar. Met de invulling van de functies Politiek Secretaris en HR denken we die
stappen te kunnen maken.
Terugkijkend naar 2018 mogen we belijden dat God Zijn zegen aan ons niet heeft onthouden. Zijn werk
in de Veenendaalse politiek gaat door. Laat het ons gebed zijn dat dit werk verbindend mag zijn voor ons
als ChristenUnie en de inwoners van Veenendaal. Mag ook in 2019 in ons politieke werk Jezus Christus en
Zijn Koninkrijk zichtbaar zijn.
Van harte Gods Zegen toegewenst!

Bestuur Christenunie | Afdeling Veenendaal

Secretariaat:
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Samenstelling bestuur
In 2018 waren de volgende leden actief in het bestuur:
• Gijsbert Juffer
(penningmeester en voorzitter)
Einde 1e termijn: 7 november 2021
•

Boaz van den Helder
(secretaris per 11 december 2017)
Einde 1e termijn: 11 december 2021

•

Martin de Bruin
(algemeen bestuurslid)
Einde 2e termijn: 17 oktober 2021

•

Hans Riepma
(algemeen bestuurslid)
Einde 2e termijn 15 januari 2022

•

Marco van Blijderveen
(algemeen bestuurslid / PR & Communicatie, campagneleider)
Einde 1e termijn: 8 juni 2019

In 2018 traden toe tot het bestuur:
• Murad Bero
(algemeen bestuurslid/HR, benoemd op 28 mei 2018)
Einde 1e termijn: 27 mei 2022
• Erik Timmerman
(algemeen bestuurslid / politiek secretaris, benoemd op 14 november 2018)
Einde 1e termijn: 13 november 2022
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Algemene ledenvergaderingen
In 2018 heeft het bestuur de volgende algemene ledenvergaderingen georganiseerd:

ALV van 21 maart 2018
Deze ALV stond in het teken van de verkiezingsuitslag. We mochten dankbaar en blij zijn met het behalen
van 8 zetels. Lijsttrekker Engbert Stroobosscher nam ons mee langs alle inspanningen en verschillende
mensen werden bedankt voor hun tomeloze inzet, waaronder campagneleider Marco van Blijderveen. We
sloten de avond af met een hapje en een drankje.

ALV van 28 mei 2018
De ALV van mei vond plaats in Onder Ons. Tijdens deze ALV werd de voorzitter a.i. benoemd tot voorzitter. Hierdoor ontstond een vacature penningmeester, tot op heden nog niet vervuld. De voorzitter blijft
penningmeester totdat iemand bereid is gevonden deze taak over te nemen.
Wel werd er een nieuw bestuurslid toegevoegd aan het bestuur: Murad Bero zal een HR-functie(human
resources) gaan vervullen.
Verder werd het congres van 9 juni voorbereid, we volgden als lokale afdeling de voorstellen die er zouden zijn: de herbenoeming van Fred Ruiten, de voorbereiding Europese verkiezingen 2019, adviesrol
pu-voorzitter en de selectiecommissie Eerste Kamerverkiezingen 2019.
Rondom de beginselverklaring gaf Hans Riepma een toelichting, we mistte het zoeken naar Gods wil in
het stuk. Dit zouden we indienen als amendement op het congres.
Het jaarverslag en jaarrekening van 2017 werden gepresenteerd. De kascommissie, deze bestond uit Dick
Roodbeen en Jan van de Scheur heeft de kascontrole uitgevoerd. Decharge is verleend.
We hebben het proces rondom de kandidaatstelling en vaststellen van de kandidatenlijst geëvalueerd
met elkaar. Hierbij Arjan Koerts heeft een evaluatie geschreven waarin leerpunten zijn voorgelegd aan het
bestuur. Deze zijn ter harte genomen.
We mochten dankbaar zijn voor een mooie uitslag, we verloren 478 stemmen, maar hielden 8 zetels.
De kerncampagnecommissie evalueerde de campagne, we willen eerder het programma beschikbaar
hebben en er ligt een voorstel om een permanent campagneteam te vormen.
We bedankten ook een aantal vertrekkende raadsleden. We danken Joas Duister, Jos van den Berg en Dick
Roodbeen voor hun inzet.
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ALV van 14 november 2018
Deze ALV vond plaats in Eltheto.
Tijdens deze ALV werd het permanente campagneteam benoemd bestaande uit Willem van Braak, Jeroen van Esseveld en Marco van Blijderveen. Erik Timmerman is benoemd als nieuw bestuurslid, hij zal
politiek secretaris worden.
Penningmeester Gijsbert Juffer neemt de begroting van 2019 door. Deze wordt aangenomen zonder bezwaar. Hoofdpunten zijn dat de papieren nieuwsbrief verdwijnt en dat er budget voor het KCT ingeruimd
is.
We bereiden het landelijk congres voor, waarin onder andere een verhoging van de contributie op de rol
staat. Ook worden de amendementen die Hans Riepma heeft ingediend naar alle waarschijnlijkheid overgenomen.
Tineke Bette vertelt over een teamsessie met de fractie om de eenheid te bewerken en te bewaren aan
de start van een nieuwe raadsperiode. Sander Lemstra heeft hen daarin begeleid en wil hen daarin blijven
begeleiden (pro deo), de fractie neemt dit aanbod graag aan.
De programmabegroting wordt door fractievoorzitter Tineke Bette doorgenomen, aangevuld door verschillende raadsleden.
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Ledenverloop
Per 31 december 2018 heeft de ChristenUnie Veenendaal 414 leden, een en ander zoals in de onderstaande lijst is weergegeven.
						31 december 2017 1 januari 2019		verschil
Hoofdlid					319			338				+19
Reductielid					11			14				+3
Gezinslid					70			78				+8
Combilid (tevens lid van PerspectieF)

14			14				0

TOTAAL					414			444				+30
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Activiteiten bestuur / fractie
•

•

•

•
•

•
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Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie op het dr. Sl. de Bruineplein op vrijdag 5 januari en in het centrum op 6 januari met
warme chocomel en wat lekkers erbij.
Verkiezingscampagne
Diverse activiteiten in Veenendaal. https://veenendaal.christenunie.nl/verkiezingen-2018.
Veel ingezet op persoonlijke ontmoetingen, wijkgerichte campagnes en social media.
Gezamenlijke start campagne 12 februari 2018
https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1190190/554113/start-verkiezingscampagne-gemeenteraadsverkiezingen-veenendaal.html
Besprekingen nieuw college gestart op 16 april 2018
Coaltie gevormd 11 mei 2018
Iedereen doet mee
https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1213247/554113/iedereen-doet-mee.html
Teamsessie fractie o.l.v. Sandor Lemstra

Samenstelling fractie t/m 21 maart 2018
• Raadslid Dick Roodbeen, fractievoorzitter
• Raadslid Henk van Soest, vicefractievoorzitter
• Raadslid Tineke Bette, fractiesecretaris
• Raadslid Arjan Koerts, penningmeester
• Raadslid Willem van Braak
• Raadslid Johan Blad
• Raadslid Jos van den Berg
• Raadslid Joas Duister
• Schaduwraadslid Sanny Brunekreeft
			

Samenstelling fractie na 21 maart 2018

• Raadslid Engbert Stroobosscher, fractievoorzitter van 21 maart tot 31 mei 2018
• Raadslid Tineke Bette, fractievoorzitter vanaf 31 mei 2018
• Raadslid Sanny Brunekreeft, vicefractievoorzitter
• Raadslid Willem van Braak, fractiesecretaris
• Raadslid Arjan Koerts, penningmeester
• Raadslid Henk van Soest
• Raadslid Johan Blad
• Raadslid Jeroen van Esseveld
• Raadslid Roelof Mulder

Wethouder
• Wethouder Engbert Stroobosscher

Werkbezoeken
• Werkbezoek bij Stichting Present op 26 januari
• Werkbezoek bij IW4 op 9 februari
• Werkbezoek bij Joy Academy op 10 september
• Werkbezoek bij Overstag op 30 november
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Verslag van de fractie
Vanuit de fractie ChristenUnie willen wij vanuit drie invalshoeken in hoofdlijnen terugblikken op
2018:
• Voor de verkiezingen moest het gewone politieke handwerk doorgaan, zoals de behandeling in de
raad van de onderwerpen bestrijding Kinderarmoede, huisvesting voor Voedselbank en Overstag, en
Re-integratie. Daarnaast inspanningen rondom de Hoogspanningslijn en de boeiende inspiratieavond
‘Meer Groen in de stad’. Maar ook de werkbezoeken, campagneactiviteiten en verkiezingsdebatten
vroegen veel tijd en aandacht.
• De voor onze positieve uitslag op 20 maart van de gemeenteraadsverkiezingen, waarin opnieuw 8
ChristenUnieraadsleden zijn gekozen, bracht een andere dynamiek. De coalitievorming moest plaatsvinden en na goede en constructieve onderhandelingen is overeenstemming gekomen met ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. Na het Stadsgesprek, waar aan de inwoners, bedrijven en instellingen van Veenendaal is gevraagd om mee te praten, is het concept Raadsprogramma nog bijgesteld.
Een breed gedragen raadsprogramma is belangrijk, omdat de mening van de samenleving ertoe doet.
Dat op 31 mei de raad unaniem het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen telt mee’ heeft aangenomen, was dan ook een heugelijk feit. Want daarmee is er een stevige en verbindende factor voor de
komende raadsperiode. Het college is geïnstalleerd en als ChristenUnie mochten wij in de persoon van
Engbert Stroobosscher een wethouder leveren.
• In de daaropvolgende maanden hebben wij vanuit de fractie van de ChristenUnie o.a. ons werk en
inbreng gedaan bij de onderwerpen Verduurzaming, Veiligheid, Verlaging tarief schoonmaakondersteuning, Ruimtelijke plannen, Onderhoud Openbare ruimte, Rondweg-Oost. Daarnaast werkbezoeken
en het bijwonen van informatieavonden in het kader van onze volksvertegenwoordigende rol. Ook de
intensieve periode om te komen tot de voordracht van de nieuwe burgemeester bracht veel inspanningen met zich mee. Al met al was 2018 politiek gezien een bijzonder jaar waarin veel werk is verzet.
Als fractie van de ChristenUnie werken wij aan een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze
kinderen. Bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en pal staan voor vrijheid en veiligheid. Dat doen wij vanuit onze christelijke overtuiging en persoonlijke betrokkenheid en geven daarmee geloof een stem.
Tineke Bette, fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal
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Financieel verslag 2018
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