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1. Inleiding
Dit betreft een beknopt overzicht van activiteiten en uitgezette plannen van het bestuur van ChristenUnie Hoogeveen
over verslagperiode kalenderjaar 2019. Ook wordt een vooruitblik gegeven op 2020. Het verslag is bedoeld ter
informatie voor de leden en ter publicatie op de website.

2. Samenstelling bestuur
Per 4 juni 2018 is het huidige bestuur benoemd. Sinds dat moment is het bestuur ongewijzigd. De bestuursleden
gedurende geheel 2019 waren:
• Joke Top, voorzitter
• Koene Hofstee, penningmeester
• Renske Klein – Werkman, algemeen lid
• Alfred Mulderij, secretaris

3. Activiteiten Bestuur
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd in 2019.
Algemene Leden Vergadering
Op 26 februari 2019 heeft de ALV plaatsgevonden. Dit was een dynamische, smakelijke en energieke avond bij
Brownies&downieS in Hoogeveen en had een goede opkomst. De jaarverslagen over 2018 zijn behandeld op deze
ALV. De jaarverslagen zijn te lezen op de website als ‘Jaarverslag 2018’ en ‘Financieel Jaarverslag 2018’. Er waren deze
avond 29 leden en 3 gasten aanwezig en 14 leden waren met kennisgeving afwezig.
ChristenUnie landelijk en provinciaal
Waar mogelijk heeft een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan vergaderingen van de ChristenUnie Drenthe
en ChristenUnie landelijk.
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Training
In het weekend van vrijdag 20 september 2019 heeft het bestuur met de fractie een trainingsweekend gehad onder
leiding van Nico Schipper (zelfstandig adviseur/trainer en oud-CU wethouder). Het bestuur heeft daarin onder meer
aandacht gehad voor het feit dat er vaak een spanningsveld bestaat tussen het kunnen vinden van tijd voor
formuleren van eigen inhoudelijke standpunten en het volgen van de gemeenteraadsagenda. In dit weekend is ruim
de tijd genomen om politiek inhoudelijke speerpunten te formuleren voor de komende tijd. Afspraken om hieraan
vervolg te geven zijn gemaakt.

4. Contact met leden
Het bestuur had de intentie om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te sturen. Hierin is het bestuur geslaagd. Ook zijn er
in verband met events nieuwsbrieven verstuurd. Hiermee is beoogd de binding van de lokale partij met de leden te
verstevigen. De inzet van Facebook en de website zijn geïntensiveerd.
Onder leiding van het bestuur zijn tevens inloopavonden gehouden in Hoogeveen in Marron en Het Schippershuus. Op
die manier kunnen leden en andere belangstellenden op een laagdrempelige manier in contact komen met de fractie
en het bestuur.
In 2019 is invulling gegeven aan het voornemen om contact te leggen met nieuw ingestroomde leden. Het bestuur
heeft de meeste nieuwe leden gesproken.
Om meer in contact met de achterban (naast de leden) te komen is de ALV van 26 februari 2020 een ‘open ALV’ en
derhalve ook voor niet-leden toegankelijk.

5. Contact met de fractie
Het bestuur heeft bij het aantreden in 2018 de intentie uitgesproken om bij toerbeurt aanwezig te zijn bij 50% van de
fractievergaderingen en bijbehorende raadsvergaderingen. Dit is gebeurd. Daarnaast zijn in 2019
voortgangsgesprekken gehouden met fractieleden.
Het bestuur wordt regelmatig door de fractievoorzitter bijgepraat in het kader van politieke ontwikkelingen.

6. Ontwikkeling ledenaantal
In 2018 was het ledental afgenomen met 9 leden. Hierdoor bedroeg eind 2018 het ledental per 162. In 2019 is het
ledental als totaal toegenomen met één lid tot 163. In 2019 zijn 11 leden uitgestroomd (5 verhuizingen, 1 overleden
en 5 opzeggingen) en zijn 12 leden ingestroomd (waarvan 6 verhuizingen naar Hoogeveen en 6 nieuwe leden).

7. Terugblik naar 2019
In het jaarverslag over 2018 is het volgende als vooruitblik naar 2019 geformuleerd:
‘Het in juni 2018 benoemde bestuur heeft zich ambitieuze doelen gesteld in het kader van vergroten van betrokkenheid
van leden, bereiken van de overige achterban en verhogen van betrokkenheid bij de fractie en de wethouder.
Hierbij is het uiteindelijke doel om invloed op de Hoogeveense politiek veilig te stellen en te vergroten.
Door het vorige bestuur is gebouwd aan een fundament voor de lokale partij. Dit fundament zal verder verstevigd
worden en hierop zal verder gebouwd worden. Hierbij kiest het bestuur voor een praktische en dynamische invulling en
beperkt voor formulering van beleidsstukken. De veelal persoonlijk overhandigde uitnodigingen voor de ALV per 26
februari 2019 en de invulling van de ALV zijn hier voorbeelden van.
In 2019 (en verder) hoopt het bestuur zijn leden hierin positief te verrassen en de verdere achterban welke niet lid is
van de partij te bereiken. ‘
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Het bestuur kijkt relatief tevreden terug op 2019. Er is verder gebouwd op de bestaande fundamenten. Er is blijvende
aandacht voor het binden van de huidige leden en het vinden van kanalen om nieuwe mensen bij de ChristenUnie te
betrekken.
Echter, het is wel een worsteling om de basis van de partij te verbreden en verdiepen en hiervoor (nieuwe) vormen te
bedenken. Met de (kleine) toename in het ledenbestand zijn wij blij, echter onze doelstelling is ambitieuzer. Om
daadwerkelijk tot 200 leden te komen, moet er nog wel wat gebeuren. Wij hopen dat de open ALV van 28 februari in
ieder geval bijdraagt aan verbreding van en meer contact met onze achterban. Een toename van het aantal leden zou
een mooi neveneffect zijn.
In 2019 is het bestuur erin geslaagd om vervanging van Wim Warrink, die afwezig was in verband met
gezondheidsredenen, te organiseren in de persoon van Jan Bekkering. Het bestuur is Jan Bekkering erkentelijk voor
zijn inzet over de periode van april tot de zomervakantie en is blij met het herstel en de terugkeer van Wim Warrink.
Het bestuur is daarnaast blij dat de steunfractie is versterkt met de komst van Martien van Dijk. Martien is nu naast
Gerlo Bekendam actief als steunfractielid. De fractie wordt gevormd door Koen Meesters en Wim Warrink als
fractieleden en Hetty Pullen als waarnemend fractievoorzitter.

8. Vooruitblik 2020
Voor het komende jaar zal het bestuur verder gaan met het intensiveren van het contact met de achterban (breder
dan alleen leden). Daarnaast wordt langzaamaan toegewerkt naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het
bestuur streeft er naar om de leden een kwantitatief en kwalitatief goede kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
2022 voor te leggen.
Ten slotte heeft het bestuur het voornemen om de volgende taken te continueren:
• Bezoeken/contact nieuwe leden;
• bezoeken fractievergaderingen/gemeenteraadsvergaderingen;
• ondersteunen bij onderzoek naar politiek inhoudelijke standpunten;
• bezoeken bijeenkomsten CU Drenthe en CU landelijk;
• financieel en administratief op orde blijven;
• website up-to-date houden;
• ondersteunen acties/campagnes van CU Drenthe en CU landelijk;
• voeren van voortgangsgesprekken met fractieleden en wethouder;
• stappen zetten om te komen tot 200 leden.

