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Bijlage 2 

 

Jaarverslag 2015 

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

bestuur van de ChristenUnie Ede die in 2015 hebben plaats gevonden. De jaarrekening 

over 2015 wordt u separaat aangeboden.  

 

Mutaties bestuur  

Op de voorjaarsvergadering van 15 april is Martijn Schilder benoemd als bestuurslid, 

hiermee werd een openstaande vacature vervuld. In het najaar nam voorzitter Jacob van 

Wier afscheid van het bestuur na een bijdrage van ca. 9 jaar. Hij werd op de ALV van 27 

oktober bedankt voor zijn inzet. Politiek secretaris Aldert van Eck is Jacob opgevolgd als 

voorzitter. Als nieuw lid van het bestuur werd Anne-Marie Fluit benoemd. Beide werden 

door de leden unaniem benoemd in hun functie. Aan het eind van het verslagjaar 

bestond het bestuur uit: Aldert van Eck (voorzitter), Lisanne van den Brink (secretaris), 

Arjen Tompkins (penningmeester), Anne-Marie Fluit (politiek secretaris) en Martijn 

Schilder (promotie). 

 

Uitgevoerde  activiteiten 

2015 was een tussenjaar. De fractie en de wethouder die na de verkiezingen in 2014 

begonnen zijn, draaien goed. Nieuwe verkiezingen duren nog een aantal jaar. Het 

bestuur heeft zich in 2015 vooral ingezet om ‘de basis te verstevigen’.  

De belangrijkste activiteiten die het bestuur in 2015 heeft uitgevoerd zijn:  

- Voortgangsgesprekken met fractieleden en fractievolgers. 

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

fractie daarover.  

- Een enquête naar de betrokkenheid van de leden.  

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam 7 keer bij elkaar. De meeste bestuursvergaderingen werden door een 

vertegenwoordiger van de fractie bijgewoond. Zo werden ook een aantal 

fractievergaderingen door een vertegenwoordiger van het bestuur bijgewoond. Een greep 

uit de onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen: de 

voorbereidingen op de ALV’s en Uniecongressen, contacten met achterban, 

bestuurswisseling, bijwonen en voorbereiding Provinciale Unievergaderingen, oriëntatie 

op statuten en richtlijnen.  

 

Algemene Ledenvergaderingen  

Op 15 april en 27 oktober werd een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Naast 

de formele agendapunten zijn deze bijeenkomsten gebruikt om met de leden na te 

denken over belangrijke politieke onderwerpen. In april was dat het referendum over de 

koopzondag, in oktober is gesproken over de zorg. De resultaten werden door de fractie 

betrokken in hun besluitvorming. 

 

Namens het bestuur,  

 

Aldert van Eck 

Voorzitter 

 


