
Jaarverslag 2019 

Graag bieden wij u ter kennisgeving een kort verslag aan van de activiteiten van het bestuur van de 

ChristenUnie Ede die in 2019 hebben plaatsgevonden. 

Het jaar 2019 

Voor het bestuur is het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen altijd een relatief rustig jaar. 

Het is het jaar om te zorgen dat de basis op orde is. Een belangrijke basis zijn natuurlijk onze 

leden. Het bestuur is blij dat het ledenaantal ook dit jaar weer een stabiele groei heeft laten 

zien. Elke maand komen er een aantal leden bij. 

Het is ook het jaar om te bezinnen waar we staan, en waar de komende jaren extra aandacht 

naar toe moet gaan. Dat heeft het bestuur gedaan, samen met de fractie en de 

campagnecommissie. We vinden het belangrijk dat de ChristenUnie in alle grote kernen van 

Ede goed vertegenwoordigd is. Voor komend jaar willen we daarom in ieder geval aandacht 

besteden aan het werven van actieve leden in Lunteren. 

 

Mutaties bestuur 

Martijn Schilder heeft in 2019 afscheid genomen na jarenlange trouwe inzet. Op de ALV in het 

najaar is Simcha Looijen tot het bestuur toegetreden. Het bestuur is daarmee weer compleet. 

 

Uitgevoerde activiteiten 

- Het volgen van de belangrijkste politieke ontwikkelen en het meedenken met de fractie 

daarover. 

- Het voeren van een voortgangsgesprek met de raadsleden, fractievolgers en de wethouder. 

- Het vergroten van de betrokkenheid van de achterban door gesprekken 

- Bepalen van strategie voor de komende jaren 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is in 2019 opnieuw gestegen. Er was in 2019 sprake van 50 nieuwe leden, terwijl 26 

leden hun lidmaatschap hebben opgezegd of zijn verhuisd. Begin 2020 heeft ChristenUnie Ede zo’n 

491 leden. 

Algemene ledenvergaderingen 

8 maart is een voorjaarsborrel georganiseerd, waarbij tegelijk een ALV is gehouden. Daar stonden we 

onder andere stil bij de verkiezingen voor de provinciale staten. Op 20 november was de 

najaarsborrel / ALV, waarbij we te gast waren bij het Militair historisch platform.  

 

Namens het bestuur, 

Aldert van Eck 

Voorzitter ChristenUnie Ede. 

 

 

 

 


