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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2013. Dit jaar stond in het teken van de voorbereidingen voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (campagne, selectie van (nieuwe) raadsleden, 

opstellen verkiezingsprogramma) en het samenstellen van een nieuw bestuur in verband 

met het vertrek van enkele bestuursleden. Tevens hebben er een aantal werkbezoeken 

plaatsgevonden en is de ChristenUnie Renswoude opgericht.  

 

In een separaat financieel verslag vindt u de financiële verantwoording (jaarrekening) 

over verslagjaar 2013. 

 

Dit jaarverslag wordt na goedkeuring door de ALV op 20 mei 2014 openbaar gemaakt op 

de website van de kiesvereniging. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Bestuur Kiesvereniging ChristenUnie Veenendaal/Renswoude
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Samenstelling bestuur 

 
Samenstelling 2013 

In 2013 waren de volgende leden actief in het bestuur: 

 Johan Blad (voorzitter) 

 Gertjan van der Kaaden (secretaris, tot 20 november) 

 Martin de Bruin (secretaris, vanaf 17 oktober) 

 Herman van Braak (penningmeester) 

 Joas Duister (politiek secretaris) 

 Ewoud Vosse (algemeen bestuurslid, per 17 oktober) 

 

Mutaties 2013 

De samenstelling van het bestuur is in 2013 gewijzigd.  

 Martin de Bruin werd op 17 oktober in de ALV benoemd als secretaris. 

 Ewoud Vosse werd op 17 oktober in de ALV benoemd als algemeen bestuurslid 

met de speciale portefeuille ChristenUnie Renswoude.  

 Gertjan van der Kaaden trad als algemeen bestuurslid/secretaris a.i. af per 20 

november.  

 

 

Mutaties 2014 

Eind december 2013 werden door het bestuur de volgende kandidaten voorgedragen als 

bestuurslid aan de ALV: 

 Joas Duister als voorzitter 

 Hans Riepma als penningmeester 1 

 Nelleke Bouwman-Feith als politiek secretaris per 1 april 2014 

 

Zij zijn allen benoemd in de ALV van 15 januari 2014, wat net buiten dit verslagjaar viel. 

Het bestuursbesluit viel wel binnen het verslagjaar 2013. 

 

                                                 
1
 NB: Herman van Braak is nog actief als bestuurslid tot de ALV in mei 2014 waarin de jaarrekening wordt 

goedgekeurd.  
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Verkiezingen 
 
In de ALV van 18 april zijn in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 

2014 op voordracht van het bestuur en de fractie de volgende drie commissies ingesteld. 

 
Selectiecommissie 

Joas Duister was als politiek secretaris vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de 

selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur heeft hiervoor 

een onafhankelijke selectiecommissie in het leven geroepen bestaande uit zes leden. 

Deze commissie bestond uit Luit Saathof, Els van Dijk, Wilfred Verhoeff, Rogier Postma, 

Jan Wessels en Bart Slikkerveer (voorzitter).  

 

De commissie had de volgende opdracht: 

1. Het opstellen van een lijst van kandidaten die het voor een plaats op de 

kandidatenlijst geschikt acht en zoveel mogelijk rekening houdend met een goede 

afspiegeling ten aanzien van geslacht, kerk, leeftijd, ervaring, wijken en inhoudelijke 

deskundigheid;  

2. De commissie houdt bij de selectie van kandidaten, specifiek voor de eerste twaalf 

kandidaten van de kandidatenlijst, rekening met de profielschets voor kandidaten 

gemeenteraad Veenendaal; 

3. De commissie houdt bij de samenstelling van de kandidatenlijst rekening met de 

profielschets fractie gemeenteraad;  

4. Het uitbrengen van een advies over de kandidatenlijst waarbij (uiteraard) de 

kwalificaties voor raadslid een belangrijke rol spelen. 

 

 

Programmacommissie 

De Programmacommissie bestond uit Henk van Soest, Engbert Stroobosscher, Joas 

Duister, Dick Roodbeen en Jolanda de Heer (voorzitter).  

Het programma is geschreven voor de kiezers en is tevens bedoeld als leidraad bij 

eventuele collegeonderhandelingen en als leidraad voor het politiek handelen van de 

fractie. In de ALV van 17 oktober 2013 is het programma door de ALV vastgesteld.  

 

Kerncampagneteam (KCT) 

Het KCT bestond uit Henk van Soest, Johan Blad, Willem van Braak, Nelleke Bouwman, 

Dick Roodbeen en Tineke Bette (voorzitter). Ferry Gerritsen is als extern adviseur 

betrokken bij het KCT. Het KCT had als opdracht om een campagneplan inclusief 

begroting te maken en de regie te hebben over de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014.  
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Algemene ledenvergaderingen 
 
In 2013 heeft het bestuur vier algemene ledenvergaderingen (ALV) georganiseerd. 

 
18 april 

In deze ALV is de jaarrekening 2012 vastgesteld. Verder stond deze ALV in het teken van 

de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (vaststellen commissies). 

Tevens is het Unie- en ledencongres van 13 april verslagen door de voorzitter. Dit 

congres stond in het teken van de partijvernieuwing. Op verzoek van de ALV heeft het 

KV-bestuur zijn ongenoegen laten blijken richting het landelijk bestuur door middel van 

een brief. Dit ging met name over het procesverloop en duidingen die in het rapport 

stonden over Kiesverenigingen waarin onze Kiesvereniging zich niet herkende.  

 

4 juli 

In deze ALV is, na advies van de selectiecommissie, op voordracht van het bestuur Henk 

van Soest tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 gekozen.  

Op advies van het bestuur heeft de ALV ingestemd met het advies “bestuursleden en/of 

selectiecommissieleden” op de lijst. Afgesproken is dat bestuursleden wel op de lijst 

kunnen staan. Hetzelfde geldt voor selectiecommissieleden, maar zij kunnen geen plek 

krijgen in de top 12.  

Verder is in deze ALV besproken dat ook Renswoude mee gaat doen aan de verkiezingen. 

De ALV heeft het bestuur mandaat gegeven om verdere besluiten en vervolgstappen te 

nemen om ook een ChristenUnie in Renswoude te starten. Dit valt onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de KV Veenendaal/Renswoude. Wel zal er een 

speciaal bestuurslid voor worden geworven.  

Er is gesproken over een lijstverbinding met de SGP en het CDA. De ALV heeft gevraagd 

of het bestuur met een voorstel kan komen voor de ALV van 17 oktober.  

 

17 oktober 

In de ALV van 17 oktober is na advies van de selectiecommissie aan het bestuur de 

volgende kandidatenlijst voorgedragen door het bestuur en vastgesteld door de ALV: 

 

Kandidatenlijst 2014-2018 Veenendaal 

1.  Henk van Soest 

2.  Jolanda de Heer - Verheij 

3.  Dick Roodbeen 

4.  Tineke Bette - van de Nadort 

5.  Engbert Stroobosscher 

6.  Johan Blad 

7.  Willem van Braak 

8.  Arjan Koerts 

9.  André Groenewegen 

10.  Peter van Veluw 

11.  Jos van den Berg 

12.  Joas Duister 

13.  Rogier Postma 

14.  Frank van Woerden 

15.  Jos van Garderen 

16.  Harrald Polet 

17.  Reza Doroodian 

18.  Marja van de Lagemaat-Maaskant 

19.  Rob Nijhoff 

20.  Bert Roor 

21.  Els van Dijk 

http://veenendaal.christenunie.nl/page/35489
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35490
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35491
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35492
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35493
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35483
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35494
http://veenendaal.christenunie.nl/page/26961
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35495
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35485
http://veenendaal.christenunie.nl/page/26962
http://veenendaal.christenunie.nl/page/35487
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22.  Henk de Baat 

23.  Dirk Koudijs 

24.  Alie Hoek-van Kooten 

25.  Roel Jongeneel 

26.  Gerda van Bellen-Bos 

27.  Nico van der Voet 

28.  Dick Lagewaard 

29.  Sanny Brunekreeft-Lagerweij 

30.  Benny Grevers 

31.  Jenette Arkema-Gerrits 

32.  Hans Riepma 

33.  Gert de Fluiter 

34.  Nico Wolswinkel 
35.  Steven Huibers 

Er is een advies voor de kandidatenlijst opgesteld door de selectiecommissie, evenals een 

procesverslag (vertrouwelijk: opvraagbaar voor leden). Het advies is uitgebreid 

besproken met de selectiecommissie en door hen aan het bestuur verantwoord. Het 

bestuur (de bestuursleden Van der Kaaden, Van Braak, Duister en aspirant-bestuurslid 

De Bruin) hebben het advies van de selectiecommissie grotendeels overgenomen met 

uitzondering van de drie onderdelen.  

 Er heeft één mutatie plaatsgevonden naar aanleiding van beraadslagingen door het 

bestuur.  

 Bij het communiceren van ons voorgenomen besluit zijn vervolgens twee concrete 

verzoeken van twee kandidaten gekomen die lager geplaatst wensten te worden. 

Daardoor zijn er nog twee mutaties.  

Over deze mutaties heeft consultatie plaatsgevonden van de lijsttrekker en de 

fractievoorzitter.  

 

 

20 november 

In de ALV van november is medegedeeld dat Gertjan van der Kaaden om 

gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd. Tevens is hier het 

uniecongres inzake partijvernieuwing voorbesproken evenals het giftenreglement en de 

wijze van deelname aan de Europese Verkiezingen 2014. 

 

In elke ALV hebben de wethouder, de fractie en de drie speciale commissies in het kader 

van de campagne verantwoording afgelegd van hun activiteiten en voortgang.  

 
2 december 

Op 2 december werd een speciale ALV voor de leden van Renswoude georganiseerd. Op 

de agenda stonden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. 

 

Kandidatenlijst 2014-2018 Renswoude 

1. Sander van ’t Foort 

2. Lars Bisschop 

3. Ronny Bisschop 

4. Teus Lagerweij 

5. Rein van Woerden 

6. Karin van de Fliert 

7. Jaap van de Fliert 

8. Marry Verkerk 

9. Mieke van ‘t Riet 
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Ledenverloop 

 

Per 1 januari 2014 heeft de kiesvereniging 431 leden (- 1 t.o.v. 2013), een en ander 

zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. In onderstaande tabel zijn de mutaties 

per lidsoort opgenomen. 

  

Tabel: Overzicht ledenbestand 
 31 december 2012 31 december 2013 verschil 

Hoofdlid 352 346 -6 

Reductielid 9 9 0 

Gezinslid 58 56 -2 

Combilid (tevens lid van PerspectieF) 13 20 +7 

Totaal 432 431 -1 
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Opstart ChristenUnie Renswoude 
 

In de ALV van juli is besloten dat de ChristenUnie Renswoude mee zou doen aan de 

verkiezingen onder verantwoordelijkheid van de Kiesvereniging Veenendaal/Renswoude. 

Er heeft in het najaar een kick-off plaatsgevonden met het bestuur en de potentiële 

kandidaten van Renswoude en op 2 december heeft een en ander formeel zijn beslag 

gekregen in een speciale ALV.  

 
Campagne 

In Renswoude heeft de ChristenUnie flink campagne gevoerd. De campagne begon met 

het bezoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan Renswoude. Met ongeveer zes 

ChristenUnie-leden werd er een ochtend geflyerd bij de EMTÉ supermarkt. Aan het einde 

van de ochtend werd er een bezoek  afgelegd bij de zorgboerderij van familie Van de 

Fliert aan de Barneveldsestraat. De ChristenUnie  ging de weken nadien de deuren langs. 

Ook Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers kwam langs. Samen  met Segers werden de 

meeste winkeliers in de Dorpsstraat bezocht om te vragen wat zij belangrijk  vonden. 

Segers vertelde hen wat de ChristenUnie voor de kleine winkeliers op landelijk niveau 

doet. Verder legde de ChristenUnie tijdens de campagne verschillende bezoeken af bij 

ondernemers en zorg gerelateerde instellingen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

zorgboerderijen. Op de dag van de verkiezingen kwam Segers nogmaals langs, waarbij 

gepoogd is om de laatste twijfelaars  over de streep te trekken. Wat niet ongenoemd 

mag blijven is de aanzienlijke media-aandacht voor lijsttrekker Sander van ’t Foort en 

zijn vader (CDA). Zij waren te zien op Omroep Max, NPO Spirit, RTV Utrecht en er was 

een uitgebreid verslag te lezen in Trouw. Al met al kijken we terug op een zeer 

succesvolle campagne. 

 

Overige activiteiten 

In 2014 (niet dit verslagjaar) zijn nog diverse activiteiten ondernomen, waaronder een 

nieuwjaarsmarkt, een winterwandeling en werkbezoeken.  

 

Website en nieuwsbrieven 

De ChristenUnie Renswoude heeft een eigen website gemaakt voor de campagne, 

www.christenunierenswoude.nl. Op deze website stond naast een introductie van de 

actieve leden in Renswoude ook het verkiezingsprogramma, tevens zijn er nieuwsbrieven 

verstuurd naar de leden van Renswoude. 

http://www.christenunierenswoude.nl/
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Politieke activiteiten 
 
College 

De ChristenUnie heeft in 2013 opnieuw bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in de 

vorm van collegedeelname. Henk van Soest was namens de ChristenUnie wethouder en 

eerste locoburgemeester. Het college bestond uit burgemeester Wouter Kolff, wethouder 

Henk van Soest (ChristenUnie), wethouder Marco Verloop (SGP), wethouder Arianne 

Hollander (VVD) en wethouder Hans Bouwmeester (Lokaal Veenendaal). 

Voor het college stond het jaar in het teken van de verdere bezuinigingen en de 

voorbereiding op de komende transities van de jeugdzorg; de verschuiving van zorg van 

de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Er zijn 

forse stappen gezet, maar het Rijk liet in 2013 grote onduidelijkheid achter over inhoud 

en geld.  In 2013 zijn ook zaken als wijkgericht werken en vormgeving van de 

arbeidsmarktregio Foodvalley verder opgepakt. Ondanks de forse bezuinigingen is het 

ook gelukt de lastendruk laag te houden. Het college heeft haar goede minimabeleid 

verder ontwikkeld door o.a. verbetering van de schuldhulpverlening en de ondersteuning 

bij de oprichting van een voedselbank, die (helaas) in Veenendaal ook nodig bleek.  

Medio 2013 werd de aanbesteding gedaan van het nieuwe welzijnswerk. Dit is een 

Uitvloeisel van het doorvoeren van het Model Veenendaal, waarbij de inwoners weer 

centraal komen te staan (in verantwoordelijkheid en in activiteit (deze zin loopt niet). De 

overgang van De Stichting Welzijn naar Veens heeft veel impact gehad, maar leidt wel 

tot een veranderend denken in deze sector. 

In december heeft Lokaal Veenendaal haar wethouder teruggetrokken. Politieke redenen 

lagen ten grondslag aan  dit besluit. Effecten van genomen bezuinigingsmaatregelen zijn 

soms moeilijk te accepteren. 

 
Fractie 

De fractie bestond in 2013 uit de volgende personen: Engbert Stroobosscher 

(vicevoorzitter), Dirk Koudijs (penningmeester), Dick Roodbeen, Willem van Braak, André 

Groenewegen, Nelleke Bouwman, Tineke Bette (secretaris) en Jolanda de Heer 

(voorzitter). Arjan Koerts heeft Nelleke Bouwman bij haar zwangerschapsverlof 

vervangen. De fractie heeft in haar politieke handelen een scala aan onderwerpen 

behandeld. Belangrijke onderwerpen waren onder andere: de koopzondag, het 

beleidskader werk, inkomen en participatie,  beleidsplan Jeugdzorg, Beheerplan 

gemeentelijk vastgoed, de Parkeervisie, Ondernemersfonds / Reclamebelasting, 

Voorbereidingen op de decentralisaties, Lokaal Gezondheidsbeleid, Horecabeleid en 

natuurlijk de bezuinigingen.  

Een actieve bijdrage werd geleverd aan de commissievergaderingen, 

raadsvergaderingen, inspraakavonden, informatiebijeenkomsten, werkbezoeken, 

ontmoetingen met individuele burgers etc. Ook is er veel geïnvesteerd in het betrekken 

van de media bij het breder bekendmaken van de standpunten van de fractie. 

Verschillende fractieleden droegen naast het reguliere fractiewerk ook op een andere 

manier bij aan het werk binnen de gemeenteraad. Zo was André Groenewegen lid van de 

werkgeverscommissie (t.b.v. de griffie), Willem van Braak was lid van de regiocommissie 

Food Valley, Tineke Bette droeg bij aan de Dialoogcommissie, Engbert Stroobosscher was 

lid van de Rekenkamercommissie,  Dick Roodbeen was plaatsvervangend voorzitter van 

de raad en Jolanda de Heer was commissievoorzitter en daarmee lid van de 

agendacommissie.  
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Activiteiten 
 
Nieuwjaarsactie 

Bestuur en fractie hebben op zaterdag 4 januari warme chocolademelk en Veense 

koekjes uitgedeeld tijdens de markt in de Hoofdstraat met de nieuwjaarswensen van de 

ChristenUnie. Dit was opnieuw een groot succes.  

 

Werkbezoeken 

De ChristenUnie organiseert regelmatig werkbezoeken en ontvangt burgers bij reguliere 

vergaderingen. Er zijn ook een aantal officiële werkbezoeken georganiseerd: 

 Van Manen woondecoratie, gifts en speelgoed: maart 2013 

 CJG: juni 2013 

 Zorgboerderij Groot Wagensveld: november 2013 

 

 

Uniecongres 

Het bestuur heeft de KV bij alle uniecongressen vertegenwoordigd, inbreng geleverd en 

gestemd namens de KV.  

 

Het gaat om: 

 Het 26e Uniecongres op 13 april 2013 inzake partijvernieuwing 

 Het 27e Unie- en 13e Ledencongres op 23 november 2013 inzake 

partijvernieuwing 

 

 

Provinciale Unie 

Het bestuur heeft alle PUB ALV’s bezocht.  
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Vaststelling en ondertekening 
 

Dit jaarverslag is door de ALV goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld op 20 mei 

2014. 

 

 

 

drs. J.J. Duister      mr. M. de Bruin 

voorzitter       secretaris  

 

 

 

 

 

ing. H. Riepma      N. Bouwman-Feith 

penningmeester (per 20/05/14)    politiek secretaris 

 

 

 

 

 

H. van Braak       ing. E.A.H. Vosse 

penningmeester (tot 20/05/14)    algemeen bestuurslid 

 


