
Jaarverslag 2020  

 

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

ChristenUnie Ede die in 2020 hebben plaats gevonden. De jaarrekening over 2020 wordt u separaat 

aangeboden.  

 

Mutaties bestuur  

In het najaar van 2020 nam Aldert van Eck, na vijf jaar voorzitter te zijn geweest, afscheid. Aldert 

was in totaal acht jaar lang onderdeel van het bestuur van onze afdeling. Algemeen bestuurslid 

Simcha Looijen volgde Aldert op als voorzitter. Als nieuw lid van het bestuur werd Willem van der 

Kooij benoemd. Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit: Simcha Looijen 

(voorzitter), Jan Willem Middelesch (secretaris), Leo Klapwijk (penningmeester), Willem van der 

Kooij (ledencontact) en Hertoch Linger (politiek secretaris).  

 

Uitgevoerde activiteiten  

Het jaar 2020 stond voor het bestuur in het teken van corona. De ledenvergadering die gepland 

stond voor maart werd afgelast. Voor november stond een nieuwe ledenvergadering gepland. 

Vanwege de coronamaatregelen werd ook deze afgeblazen. De leden zijn, na overleg met het 

partijbureau, schriftelijk benaderd voor instemming met de stukken. Vanaf maart heeft het bestuur 

vooral digitaal vergaderd, op een korte periode in de zomer na.  

 

In de tweede helft van het jaar werden de eerste voorbereidingen getroffen richting de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zo is er een selectiecommissie gevormd en zijn er 

voortgangsgesprekken gevoerd met de wethouder en alle fractieleden waarbij ook vooruit werd 

gekeken. 

 

De belangrijkste activiteiten die het bestuur in 2020  heeft uitgevoerd zijn:  

− Voortgangsgesprekken met fractieleden en wethouder. 

− Bestuursleden zijn een aantal keren aangeschoven bij fractievergadering. Ook was het 

voltallige bestuur aanwezig bij een (deel van) het fractieweekend. 

− Het bestuur kwam 8 keer bij elkaar. Een greep uit de onderwerpen die tijdens de 

bestuursvergaderingen aan de orde kwamen: de voorbereidingen op de ledenvergaderingen, 

contacten met achterban, bestuurswisseling en de voorbereidingen van de campagne voor de 

landelijke verkiezingen in maart 2021. 

− Het vergroten van de betrokkenheid van de achterban door gesprekken. 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is in 2020 fors gestegen. Aan het einde van 2019 stond de teller op 491 leden.   

Begin 2021 heeft ChristenUnie Ede 530 leden. 

 

Namens het bestuur,  

 

Simcha Looijen 

Voorzitter  


