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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 2020. Ook wordt een vooruitblik gegeven naar 2021. Het verslag is bedoeld ter
informatie van de leden en ter publicatie op de website.

2. Samenstelling bestuur

Per 4 juni 2018 zijn in het bestuur benoemd:

 Joke Top, voorzitter

 Koene Hofstee, penningmeester

 Renske Klein - Werkman

 Alfred Mulderij, secretaris

In 2020 is Renske Klein - Werkman verhuisd naar een andere gemeente waarmee zij is afgetreden als lid van het
bestuur. In verband met het verhuizen van Renske is Diana van der Heide per 20 mei 2020 in het bestuur benoemd.

3. Activiteiten Bestuur

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd in 2020.

Algemene LedenVergadering
Op 26 februari 2020 heeft de ALV plaatsgevonden. Dit was pre-corona en kon derhalve een fysieke bijeenkomst zijn.
Het was een energieke en dynamische avond bij Goede Smaaq in Hoogeveen en had een goede opkomst. Naast leden
waren er ook een tiental introducés aanwezig. De jaarverslagen over 2019 zijn behandeld tijdens deze ALV. De
jaarverslagen zijn te lezen op de website als ‘Jaarverslag 2019’ en ‘Financieel Jaarverslag 2019’. Verder is er in groepjes
doorgesproken over een aantal actuele politieke onderwerpen. De notulen van deze avond zijn verspreid onder de
leden.
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ChristenUnie landelijk en provinciaal
Waar mogelijk heeft een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan (digitale) vergaderingen van de ChristenUnie
Drenthe en ChristenUnie landelijk.

Training
Op vrijdag 25 september 2020 heeft het bestuur met de fractie een gezamenlijke studiemiddag en –avond gehad
samen met CU De Wolden onder leiding van Tjitske Kuiper (partijbureau CU). Er is met name nagedacht over concrete
speerpunten voor het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

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 leden zo goed mogelijk te informeren over alle
ontwikkelingen binnen de lokale politiek. De inzet van social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en de website is
geïntensiveerd. Hierin zullen onder leiding van de nieuwe webmaster Martien van Dijk het komende jaar verdere
stappen gezet worden. Peter Kroesen heeft deze rol na een jarenlange inzet neergelegd.
Helaas konden geplande inloopavonden in 2020 niet doorgaan in verband met corona. Wel zijn onder leiding van de
fractie twee constructieve klankbordavonden georganiseerd (1x live en 1x digitaal) waarbij leden in gesprek zijn
geweest met de fractie.
Het bestuur verwacht na corona weer fysieke bijeenkomsten met leden en geïnteresseerden te kunnen organiseren.

5. Contact met de fractie

Het bestuur heeft in 2018 de intentie uitgesproken om bij toerbeurt aanwezig te zijn bij 50% van de
fractievergaderingen en bijbehorende raadsvergaderingen. Dit is in de meeste gevallen gelukt. Daarnaast zijn in 2020
voortgangsgesprekken gehouden met de meeste fractieleden, een steunfractielid en tevens met de wethouder.
Regelmatig wordt het bestuur door de fractievoorzitter bijgepraat in het kader van politieke ontwikkelingen.

6. Ontwikkeling ledenaantal

In 2019 was het ledental toegenomen met 1 lid, na een afname in 2018 met 9 leden. Eind 2019 bedroeg het ledental
163. In 2020 zijn 12 leden uitgestroomd (4 verhuizingen, 3 overleden en 5 opzeggingen) en zijn 14 leden ingestroomd
(waarvan 7 verhuizingen en 7 nieuwe leden). Hierdoor is het ledental in 2020 toegenomen met 2 naar 165.

7. Terugblik naar 2020

Het bestuur kijkt terug op een turbulent 2020. Het maatschappelijk leven is in 2020 in hoge mate beïnvloed door
corona issues. Daarnaast was de Hoogeveense politiek in 2020 zeer turbulent. Dit heeft veel inspanning gevraagd van
de fractieleden, ook tijdens hun zomervakantie. In verband met de politieke situatie is de CU-wethouder afgetreden.
We hebben veel waardering voor de inzet van de fractieleden en in het bijzonder van Hetty Pullen als
fractievoorzitter. Het aftreden van Gert Vos als wethouder was een dieptepunt. Het bestuur heeft respect voor de
wijze waarop Gert zich ook gedurende de moeilijke maanden in de zomer is blijven inzetten voor Hoogeveen en voor
de ChristenUnie.

Het bestuur is blij met het gegeven dat de steunfractie, welke alleen bestond uit Martien van Dijk, is versterkt met
Cor Buffinga en (vooralsnog tijdelijk) Gijs Verstegen. Nadat Hetty Pullen een tijd waarnemend fractievoorzitter is
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geweest heeft zij in 2020 deze rol definitief op zich genomen. Naast Hetty maken Wim Warrink en Koen Meesters deel
uit van de fractie.

Zonder het hoeven leveren van grote inspanningen is na het verhuizen van Renske Klein de vacature binnen het
bestuur opgevuld door Diana van der Heide. Het is prettig te kunnen constateren dat het contact met de achterban
dusdanig is dat de invulling van de vacature naadloos heeft kunnen plaatsvinden.

De doelstelling was om stappen te zetten naar een ledental van 200 leden. Met een toename van 2 leden is de trend
in het ledenaantal licht positief, maar om te komen naar 200 leden zullen nog grote stappen gezet moeten worden.
Een concreet plan hiervoor is nog niet uitgewerkt.

8. Vooruitblik 2021

Het komende jaar zal in het teken staan van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Er
zullen diverse commissies gevuld worden en ook de PR-activiteiten zullen (mits dit mogelijk is vanwege corona)
geïntensiveerd worden. Het bestuur ziet het, samen met de te benoemen selectiecommissie, als een uitdaging om toe
te werken naar het aan de leden ter besluitvorming voorleggen van een kwantitatief en kwalitatief goede kieslijst en
partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Het bestuur is ongewijzigd voornemens om de opgenomen taken te continueren:

 bezoeken 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.

Daarnaast is het bestuur voornemens om in 2021:

 klankbordavonden en inloopavonden te faciliteren voor leden en geïnteresseerden.


