
Jaarverslag 2017  

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

ChristenUnie Ede die in 2017 hebben plaatsgevonden.  

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 

2017 stond in het teken van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De 

kandidatenlijst is opgesteld, het verkiezingsprogramma is geschreven en de campagnecommissie is 

opgesteld. Eerder in 2017 is er campagne gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De 

belangrijkste activiteiten die het bestuur in 2017 heeft uitgevoerd zijn:  

- Het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de top van 

de lijst op basis van het advies van de selectiecommissie.  

- Het samen met de programmacommissie opstellen van het verkiezingsprogramma.  

- Het samenstellen van een campagnecommissie 

- 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. 

Vergaderingen bestuur 

Het bestuur kwam 9 keer bij elkaar. Verschillende bestuursvergaderingen werden door een 

vertegenwoordiger van de fractie bijgewoond. Zo werden ook een aantal fractievergaderingen door 

een vertegenwoordiger van het bestuur bijgewoond. De vergaderingen stonden vooral in het teken 

van de hierboven genoemde activiteiten. Een greep uit de onderwerpen die tijdens de 

bestuursvergaderingen aan de orde kwamen: de voorbereidingen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018, voortgang binnen de fractie, de voorbereidingen op de ALV’s en 

Uniecongressen, contacten met achterban en nieuwe leden.  

Algemene ledenvergaderingen 

7 april is een voorjaarsborrel georganiseerd, waarbij tegelijk een ALV is gehouden. De opkomst was 

goed. 10 oktober werd er in het gemeentehuis een algemene ledenvergadering gehouden. Daar zijn 

met algemene stemmen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld.  

Namens het bestuur,  

Aldert van Eck 

Voorzitter ChristenUnie Ede.  


