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Bestuursverslag 2021 Afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht 

Het bestuur vergaderde tweemaal: op 5 augustus en 22 september.  

Op 21 juni vergaderde een afvaardiging van het bestuur samen met enkele 
bestuursleden van de SGP, de twee raadsleden van CU-SGP, en enkele 
fractiemedewerkers, over de samenwerking tussen de beide partijen en een 
vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Conclusie was dat de samenwerking 
heel goed gaat. Een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022-2026 wordt 
daarna vastgesteld en is later door de landelijke partijbesturen goedgekeurd.   Ook zijn 
er afspraken gemaakt over de aanstaande campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Op 21 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in De Bovenkamer, 
Poeldijk, Breukelen. Aanwezig: 11 leden, waaronder bestuursleden en fractieleden.  
Gemeld werd dat het ledental met 20 is gegroeid en dat de afdeling 100 leden heeft. 
Verder dat na goedkeuring door de landelijke partijen besloten is om in 2022 weer met 
een gezamenlijke lijst te komen van ongeveer 30 personen, om en om vanuit CU en 
SGP. Ike Roetman zal weer de lijsttrekker zijn, wat met applaus werd begroet. De 
verkiezingsslogan zal weer zijn GoedSamenLeven.  

Financieel zijn de zaken goed op orde. De kascontrole leidt tot een positief verslag en 
de penningmeester krijgt complimenten voor zijn beheer. Er is een positief saldo en er 
is genoeg geld in kas voor de aanstaande verkiezingscampagne. 

Ons raadslid Ike Roetman praatte het bestuur regelmatig bij over het reilen en zeilen 
van de fractie en over wat er speelt in de gemeente Stichtse Vecht. Hoofdpunten waren 
in 2021 de inzet van de nieuwe burgemeester, het aftreden van een wethouder en het 
aantreden van zijn opvolger, de bestuurscultuur en vergadercultuur die verbetering 
behoeft, de reorganisatie op het gemeentehuis en de onrust die dat veroorzaakt. Wat 
de fractie en de medewerkers betreft is veel positiefs te melden, vooral over de inzet 
en de vruchtbare samenwerking tussen CU en SGP. Veelbelovend voor de toekomst! 

2021 was ook weer een verkiezingsjaar, ditmaal voor de Tweede Kamer. Vanuit onze 
afdeling is geprobeerd de campagne te ondersteunen, voor zover in ons vermogen. 
Tweemaal heeft de CU een landelijk congres gehouden, in het voorjaar alleen digitaal, 
op 20 november naar keus: fysiek of digitaal. Ons bestuur heeft het eerste congres 
aan zich laten voorbijgaan, op 20 november heeft Henk van Veen namens de afdeling 
het congres digitaal bijgewoond; het was een positieve ervaring. 

2021 was een bijzonder jaar, vooral omdat door corona er soms weinig en dan weer 
meer mogelijk was. Vandaar dat de twee bestuursvergaderingen ditmaal kort na elkaar 
gehouden zijn. Gelukkig kon er weer een algemene ledenvergadering zijn en is met 
de SGP vergaderd over de samenwerking. Ook met het oog op het werk van de fractie 
kan gesproken worden van een ondanks beperkingen goed jaar 2021! 

 



Financiële informatie ChristenUnie Stichtse Vecht 
 

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

Jaar 2018 2019 2020 2021* 

Inkomsten 1.874 891 870 878 

Uitgaven 3.828 357 177 259 

Batig Saldo    -1.954 534 693 619 

* Vastgesteld door het bestuur 

Banksaldi per jaar ultimo (in euro’s) 

Jaar 2018 2019 2020 2021 

Banksaldo 2961 3.495 4.188 4.807 

 

Gifteninformatie (in euro’s) 

Jaar 2018 2019 2020 2020 

Ontvangen  800 0 0 0 

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. 

 


