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Bestuursverslag 2018 Afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht
Het bestuur vergaderde driemaal: op 12 februari, op 2 juni (voorafgaande aan een
kennismakingsavond met nieuwe leden) en op 22 augustus.
Op 18 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in De Bovenkamer, Poeldijk,
Breukelen. Aanwezig: 18 leden. Op 2 juni vond op dezelfde locatie een
ontmoetingsbijeenkomst plaats nieuwe leden.
De taakverdeling binnen het bestuur is gewijzigd. Piet Hennipman heeft het
penningmeesterschap overgenomen van Monique; Monique blijft bestuurslid (algemeen
adjunct). De mutaties zijn doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Tijdens de ALV van
18 oktober is afscheid genomen van oud-secretaris Sander Griffioen, met een passend
smakelijk cadeau.
2018 was het jaar van weer gemeenteraadsverkiezingen. Die vonden plaats op 21 maart. De
campagne stond onder leiding van Immanuël Wijland, en is goed verlopen. Bij de evaluatie
werd geconstateerd dat enkele op het publiek gerichte activiteiten niet zijn aangeslagen, en
dat de belangstelling van de pers ook te wensen overliet. Het is wel goed gelukt de CU voor
het voetlicht te brengen via de sociale media. Op 19 maart heeft kamerlid Eppo Bruins een
bezoek gebracht aan Nigtevecht.
De uitslag van de verkiezingen leverde een kleine honderd extra stemmen op, helaas geen
extra zetel, en dat ondanks het niet meedoen van de tot dusver grootste partij in Stichtse Vecht
(D’66). Ike Roetman en Frans de Ronde (SGP) werden herkozen. In de fractie draaien
Immanuël Wijland en Victor van Dijk goed mee. De denktank functioneert niet op het moment.
Na de verkiezingen moest een nieuw college worden gevormd. Het werd al snel duidelijk dat
de CU daarbij niet in beeld was, en er dus geen nieuwe termijn opzat voor onze alom zeer
gewaardeerde wethouder Jacqueline Koops-Scheele. Aan haar adres zijn namens bestuur,
leden, en fractie, dankwoorden en via een persoonlijk bezoek van voorzitter en secretaris ook
een aandenken in de vorm van een fotoboek overhandigd. Inmiddels is Jacqueline aan de slag
als burgemeester van Heerde.
Op 6 juni was de uitgestelde lezing van – inmiddels minister van Landbouw, Visserij en
Voedselkwaliteit – Carola Schouten plaats, in de Pauluskerk te Breukelen. Ze sprak daar over
de uitdagingen en dilemma’s die ze tegenkomt op haar beleidsterreinen. Het was een heel
boeiende en ook goed bezochte avond.
Aandacht was er ook voor de nieuwe privacywetgeving die consequenties heeft voor ons als
bestuur; de voorzitter stelde een protocol op dat naar alle leden is verzonden. Immanuël
Wijland is functionaris gegevensbescherming.
We zijn dankbaar voor een mooi jaar waarin bestuur en fractie op een goede manier konden
functioneren, de relatie met de SGP positief was, en het werk van fractie en wethouder van
meerdere kanten positieve waardering heeft gekregen. Bovenal zijn we dank verschuldigd aan
onze God die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Elke vergadering zijn we begonnen met het
openen van zijn Woord en met gebed, en elke vergadering werd afgesloten met dank aan God.
Niet uit gewoonte, maar van harte!
Dit verslag is gemaakt op 20 mei 2019
Henk van Veen, secretaris

Financiële informatie ChristenUnie Stichtse Vecht
Staat van Baten en Lasten van (in euro’s)
Jaar

2015

2016

2017

2018

Inkomsten

1.222

720

701

1.874

Uitgaven

1.291

4645

7

3.828

- 69

255

694

-1.954

Batig Saldo

Banksaldi per jaar ultimo (in euro’s)
Jaar

2015

2016

2017

2018

Banksaldo

3.966

4.221

4.915

2961

2015

2016

2017

2018

Ontvangen

-

23

0

800

Waarvan

0

0

0

0

Gifteninformatie (in euro’s)
Jaar

> € 4.500
Financieel verslag op basis van Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP)
Korte toelichting
Door de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten.

