
Jaarverslag 2018  
Graag bieden wij u ter kennisgeving een kort verslag aan van de activiteiten van het bestuur van de 

ChristenUnie Ede die in 2018 hebben plaatsgevonden.  

 

Het jaar 2018 

2018 stond natuurlijk vooral in het teken van campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, en 

daarna de coalitievorming. Er is een succesvolle campagne gevoerd, met name dankzij de actieve 

campagnecommissie en de inzet van de kandidaten voor de gemeenteraad. Het bestuur is blij dat 

zoveel mensen zich actief hebben ingezet. De verkiezingsuitslag was om dankbaar voor te zijn, de 

ChristenUnie kreeg meer stemmen dan ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen. De 

coalitiebesprekingen, waarbij het bestuur op de achtergrond betrokken was, verliepen daarna 

succesvol. De ChristenUnie neemt deel aan de coalitie en heeft in het bestuursakkoord veel van de 

punten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd. De nieuwe fractie is met veel energie begonnen 

en functioneert uitstekend.  

 

Mutaties bestuur  

In 2018 is het bestuur behoorlijk vernieuwd. Lisanne van de Brink, Anne- Marie Fluit en Arjen 

Tompkins hebben, met veel dank voor hun inzet, afscheid genomen. Daarvoor in de plaats zijn 

Hertoch Linger, Leo Klapwijk en Jan Willem Middelesch gekomen. Aan het eind van het verslagjaar 

bestond het bestuur uit: Aldert van Eck (voorzitter),  Jan Willem Middelesch (secretaris), Leo Klapwijk  

(penningmeester), Hertoch Linger (politiek secretaris) en Martijn Schilder (promotor). 

 

Uitgevoerde activiteiten 

- Met lijststrekker en campagneleider meedenken met de verkiezingscampagne.  

- Meedoen met de campagne-activiteiten 

- Meedenken met de coalitieonderhandelingen 

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

daarover.  

- Het vergroten van de betrokkenheid van de achterban door gesprekken en 

welkomstpakketjes voor nieuwe leden. 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is net als de jaren daarvoor gestegen. Er was in 2018 sprake van 28 nieuwe leden, 

terwijl 23 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd of zijn verhuisd. Begin 2019 heeft ChristenUnie 

Ede zo’n 450 leden.  

 

Algemene ledenvergaderingen 

13 april is een voorjaarsborrel georganiseerd, waarbij tegelijk een ALV is gehouden. Deze stond in het 

teken van een terugblik op de verkiezingen, afscheid van vertrekkende bestuursleden en fractieleden 

en het bedanken van de campagnecommissie. Op 28 september was de najaarsborrel / AlV.  

 

Namens het bestuur,  

 

Aldert van Eck 

Voorzitter ChristenUnie Ede.  


