
Jaarverslag 2016 

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

ChristenUnie Ede die in 2016 hebben plaats gevonden.  

 

Mutaties bestuur  

Er hebben zich dit jaar geen mutaties in het bestuur voorgedaan. 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 (promotor).  

 

Uitgevoerde activiteiten 

2016 is nog een tussenjaar. De fractie en de wethouder die na de verkiezingen in 2014 begonnen zijn, 

draaien op volle toeren. Nieuwe verkiezingen komen er echter wel steeds dichter bij. Het bestuur 

heeft zich in 2016 vooral ingezet om goed voorbereid te zijn op de verkiezingen van 2018. De 

commissies voor de campagne, het verkiezingsprogramma en de selectie voor de nieuwe 

kandidatenlijst zijn gevormd. De belangrijkste activiteiten die het bestuur in 2016 heeft uitgevoerd 

zijn:  

 Voortgangsgesprekken met fractieleden en fractievolgers. 

 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 welkomspakketjes 

voor nieuwe leden.  

 Het bemensen van de verschillende commissies.  

 

Bestuursvergaderingen  

Het bestuur kwam 6 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 voortgang van de fractie, de voorbereidingen op de 

ALV’s en Uniecongressen, contacten met achterban, nieuwe leden, de campagne voor de landelijke 

verkiezingen en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

 

Algemene Ledenvergaderingen  

Op 12 april en 15 november 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 ging het over vluchtelingen en leegstand. In oktober 

hebben twee sprekers (Reinier van de Berg en Bram van der Beek) een presentatie gegeven over 

klimaatverandering en klimtaatadaptatie. De resultaten werden door de fractie betrokken in hun 

besluitvorming.  

 

Namens het bestuur,  

 

Aldert van Eck  

Voorzitter 


