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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 2021. Ook wordt een vooruitblik gegeven naar 2022. Het verslag is bedoeld ter 
informatie van de leden en ter publicatie op de website.  

 
  

2. Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur gedurende 2021 was:  
• Joke Top, voorzitter;  

• Koene Hofstee, penningmeester;  

• Alfred Mulderij, secretaris;  

• Diana van der Heide, algemeen lid. Per 01-10-2021 is Diana afgetreden als bestuurslid. Met name omdat de 

rol voor Diana moeilijk te combineren was met haar nieuwe werk.  

Per 4 juni 2018 zijn Joke, Koene en Alfred benoemd in het bestuur. In verband met de benoemingstermijn van 4 jaar 
loopt de benoemingstermijn van de huidige bestuursleden tot 4 juni 2022.  
 
 
 

3. Activiteiten Bestuur 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd in 2021.  
 
Algemene LedenVergadering 
In 2021 heeft er twee keer een ALV plaatsgevonden.  
Op 15-02-2021 was de reguliere ALV. Dit was een ALV online via Teams. De jaarstukken over 2020 zijn goedgekeurd. 
Daarnaast werd in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een selectiecommissie en 
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programmacommissie benoemd. Ook is er afscheid genomen van Gert Vos die als wethouder de ChristenUnie 
vertegenwoordigde in het college van B&W van de gemeente Hoogeveen.  
Op 27-10-2021 was een ALV welke in het teken stond van voorbereiding op de verkiezingen van 14-15-16 maart 2022. 
De vergadering was in dorpshuis Het Anker in Hollandscheveld. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn 
vastgesteld. Ook is een introductie gegeven in de verkiezingscampagne.  
 
ChristenUnie landelijk en provinciaal 
Waar mogelijk heeft een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan vergaderingen van de ChristenUnie Drenthe 
en ChristenUnie landelijk.  
 
Training 
Op vrijdagavond 24 september 2021 en zaterdag 25 september 2021 is er een bijeenkomst geweest van het bestuur 
met de top 8 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadverkiezingen in 2022. Dit vond plaats in Het Bovenveen bij 
Echten. Op de vrijdag is het verkiezingsprogramma geïntroduceerd en besproken en is nagedacht over de campagne. 
Op de zaterdag was er ondersteuning vanuit het partijbureau in de persoon van Dirk Vreugdenhil bij het nadenken 
over scenario’s voor het vormen van een college en collegeakkoord/raadsakkoord na de verkiezingen.  
 
 

4. Contact met leden 

Het bestuur heeft gedurende het jaar diverse nieuwsbrieven doen uitgaan. Hiermee is beoogd de binding van de 
lokale partij met de leden te verstevigen. De inzet van social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en de website 
zijn geïntensiveerd. In 2021 was Martien van Dijk webmaster. Na de verkiezingen in 2022 is de rol van webmaster 
overigens overgenomen door Karine Kwant.  
 
 

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 ook daadwerkelijk gedaan ook al was dit in 2021 met 
name online aanwezigheid. Daarnaast zijn in 2021 voortgangsgesprekken gehouden met de meeste fractieleden en 
een steunfractielid. 
Regelmatig wordt het bestuur door de fractievoorzitter bijgepraat in het kader van politieke ontwikkelingen.  
 
 

6. Ontwikkeling ledenaantal 

Gedurende 2021 zijn er 17 leden ingestroomd (3 verhuisd en 14 nieuw lid) en 16 leden uitgestroomd (4 verhuisd, 9 
opgezegd en 3 overleden). In 2021 is per saldo het ledental toegenomen tot 171.  
Overigens is het ledental op moment van schrijven (02-04-2022) toegenomen tot 177.  
 
 

7. Terugblik naar 2021 

Het bestuur kijkt terug naar een relatief rustig 2021. Het maatschappelijk leven was ook in 2021 in hoge mate 
beïnvloed door corona-issues. Na een zeer dynamisch politiek 2020 stond 2021 in het teken van voorbereidingen op 
de gemeenteraadsverkiezingen welke in 2022 zijn gehouden.  
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De doelstelling was om stappen te zetten naar een ledental van 200 leden. Met een toename van 1 lid is de trend in 
het ledenaantal licht positief, maar om te komen naar 200 leden zullen nog grote stappen gezet moeten worden.  
 
 

8. Vooruitblik 2022 

2022 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, de opvolging van de verkiezingen en wisselingen in het 
bestuur.  
   
Het bestuur is voornemens om de volgende taken in 2022 uit te (blijven) voeren:  

• Contact opnemen met nieuwe leden;  

• bezoeken fractievergaderingen/gemeenteraadsvergaderingen;  

• informeren leden / contact onderhouden en uitbouwen met leden;  

• talent management continueren;  

• bezoeken bijeenkomsten CU Drenthe en CU landelijk; 

• ondersteunen acties/campagnes van CU Drenthe en CU landelijk; 

• financieel en administratief op orde blijven;  

• website up-to-date (laten) houden;  

• voeren van voortgangsgesprekken met fractieleden en (eventuele) wethouder;  

• stappen zetten om te komen tot 200 leden.  
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