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Bestuursverslag 2019 Afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht 

Het bestuur vergaderde tweemaal: op 27 februari en op 21 augustus.  

Op 3 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in De Bovenkamer, Poeldijk, 

Breukelen. Aanwezig: 11 leden. De ontmoetingsmiddag met nieuwe leden trok weinig 

bezoekers. Het bestuur zal zich beraden op een andere vorm om met nieuwe leden 

kennis te maken. 

Het bestuur is voltalig geworden. De ledenvergadering van 3 oktober heeft ingestemd 

met de voordracht met Jeannette Boersma als vijfde bestuurslid. Zij brengt veel 

ervaring mee vanuit haar vroegere werkzaamheden bij de overheid en in het sociale 

domein. Melanie Fijan is bereid ‘functionaris gegevensbescherming’ te zijn, in plaats 

van Immanuël Wijland, die verhuisplannen heeft en daarom is teruggetreden. 

2018 was weer een verkiezingsjaar, ditmaal voor eerst de Provinciale Staten en de 

Waterschappen, die vonden plaats op 20 maart. Op 23 mei waren er verkiezingen voor 

het Europees Parlement. Onze afdeling heeft waar gevraagd kleine steentjes 

bijgedragen aan de propaganda. De uitslag voor de provincie Utrecht was verheugend: 

een vierde zetel erbij en na coalitieonderhandelingen deelname aan Gedeputeerde 

Staten in de persoon van Arne Schaddelee. Later was er ook winst in de Eerste Kamer: 

van 3 naar 4 zetels. De vierde zetel wordt bezet door oud-plaatsgenoot Maarten 

Verkerk.  

In de gemeenteraad van Stichtse Vecht was er afgelopen jaar weer heel wat reuring. 

Twee keer moest een wethouder het veld ruimen: eerst een van Lokaal Liberaal, 

daarna een van Groen Links. Beide partijen trokken hun medewerking aan het college 

in, zodat dat college geen meerderheid overhield. Wel trad de PvdA toe tot het college 

en werd Maarten van Dijk wethouder. In 2020 wordt getracht weer een 

meerderheidscollege te vormen. Verder werd de fractie van Lokaal Liberaal de 

grootste (8 zetels), na het overlopen van een ex-PVV’er en een lid van de fractie 

Maarssen-2000. De procedure werd gestart om tot benoeming te komen van een 

nieuwe burgemeester, een nieuwe gemeentesecretaris en een nieuwe griffier. In dit 

roerige geheel heeft de CU-SGP-fractie een stabiele plek (‘rustig temidden van woelige 

baren’). Ike Roetman (CU) en Frans de Ronde (SGP) stellen zich constructief op, 

proberen verbinding te zoeken en door veel overleg ook zaken voor elkaar te krijgen. 

Zowel in als buiten de Raad kan deze positieve opstelling op groeiende waardering 

rekenen. Ook verloopt de samenwerking tussen CU en SGP zonder rimpelingen, wat 

op landelijk vlak en in ‘Europa’ helaas niet altijd het geval is. De werkdruk is wel groot, 

vandaar de wens om meer mensen bij het werk van de fractie te betrekken. Daarin 

denkt het bestuur mee. 

Ike Roetman is met enkele leden en belangstellenden naar de Open Dag van de CU 

in de Tweede Kamer geweest; dat was een mooie ervaring. 

Op 23 mei was er weer een Schuurmanlezing, dit keer verzorgd door Roel Kuiper, tot 

voor kort fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Het was de avond van de Europese 

verkiezingen en zijn lezing ging ook over Europa. Een heel goed verhaal, gevolgd door 



een geanimeerde bespreking. In 2020 zal de zevende Schuumanlezing zijn, waarvoor 

prof. Egbert Schuurman zelf is gevraagd. 

Al met al kijken we terug op een goed jaar, waarvoor we allereerst onze God dankbaar 

zijn. We zijn elke vergadering begonnen met zijn zegen te vragen, en die zegen 

hebben we ook mogen ervaren.  

Dit verslag is gemaakt op 2 april 2020 

                                                                              Henk van Veen, secretaris 

 

Financiële informatie ChristenUnie Stichtse Vecht 
 

Staat van Baten en Lasten van (in euro’s)  

Jaar 2016 2017 2018 2019* 

Inkomsten 720 701 1.874 891 

Uitgaven 465 7 3.828 357 

Batig Saldo 255 694    -1.954 534 

* Vastgesteld door het bestuur 

Banksaldi per jaar ultimo (in euro’s) 

Jaar 2016 2017 2018 2019 

Banksaldo 4.221 4.915 2961 3.495 

 

Gifteninformatie (in euro’s) 

Jaar 2016 2017 2018 2019 

Ontvangen  23 0 800 - 

Waarvan  

> € 4.500 

0 0 0 0 

Financieel verslag op basis van Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) 
 

Korte toelichting 

Door de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn de uitgaven in dat jaar hoger dan 

de inkomsten. 


