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Gemeenteraadsverkiezingen 
Het begin van 2014 werd gedomineerd door de gemeenteraadsverkiezingen. In 2013 hadden de 

selectiecommissie en de werkgroep voor het verkiezingsprogramma hun taken afgerond. Met het 

resultaat is de in 2013 aangestelde campagneleider met het kerncampagneteam aan de slag gegaan. 

De financiële middelen die voor de campagne in de 4 voorgaande jaren waren gereserveerd  zijn 

hiervoor vrijgevallen. Het campagneteam had hiervoor een penningmeester aangesteld. Tussen de 

campagneleider, de lijsttrekker en de bestuursvoorzitter is intensief contact geweest, in de laatste 

fase voor de verkiezingsdatum tot meerdere keren per week. 

De secretaris van het bestuur heeft, bijgestaan door de penningmeester, de administratieve kant van 

de kandidaatstelling afgehandeld. Dit is in goed overleg en samenwerking met de betrokken 

gemeenteambtenaar gebeurd. Mede door deze goede samenwerking is de kandidaatstelling 

probleemloos velopen.  

Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst aan de verkiezingen meegedaan in een lijstverbinding 

met de SGP, wat een wens was van de ledenvergadering. Hiervoor heeft de  secretaris, samen met 

de secretaris van de SGP de administratieve stappen afgehandeld. 

In juni heeft het bestuur van de ChristenUnie middels een barbecue iedereen die structureel aan de 

verkiezingen heeft meegewerkt bedankt. 

Europese verkiezingen 
In mei 2014 zijn er Europese verkiezingen geweest. De ChristenUnie deed met een gezamenlijke lijst 

met de SGP hieraan mee. Omdat de SGP in de gemeente Barneveld zowel qua ledenaantal als qua 

stemmers veel groter is dan de ChristenUnie, lag het initiatief voor de campagne bij de SGP. Wij 

hebben bij het bestuur van de SGP wel onze steun/hulp aangeboden. Onder de leden zijn 

verkiezingsposters verspreid. Bij de evaluatie vonden we wel dat de ChristenUnie in de campagne te 

veel in de schaduw van de SGP is gebleven, ook omdat het landelijke campagneteam Barneveld erg 

overliet aan de SGP. Dit is ook teruggekoppeld aan het campagneteam en de Europese lijsttrekker. 

Structuurverandering ChristenUnie 
In 2014 heeft het landelijk partijbureau voorgesteld om de structuur van de partij en de grondslag te 

wijzigen. Dit leidde bij enkele leden tot twijfel of dit de juiste weg was voor de partij. Hierop heeft 

het bestuur van de kiesvereniging besloten de landelijk voorzitter, Piet Adema, uit te nodigen in de 

ledenvergadering, zodat de leden rechtstreeks met een vertegenwoordiger van het landelijk bestuur 

in gesprek konden gaan. 



Communicatie naar leden 
In 2014 heeft de kiesvereniging 4 maal een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. Deze bevatte naast 

bestuursnieuws, een overdenking en een column, voornamelijk informatie vanuit de fractieleden 

over actuele politieke onderwerpen en het standpunt van de fractie hierin. 

Voor informatie die snel de leden moest bereiken hebben we een aantal maal een e-news naar de 

leden gestuurd. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam dit jaar negen keer bij elkaar om te vergaderen. 

Ledenvergaderingen 
In 2014 zijn 2 ledenvergaderingen gehouden. 

De ledenvergadering van 8 mei stond in het teken van de verkiezingsuitslag, en de financiële 

rapportage van zowel de campagnegelden als de afrekening 2013 en de begroting 2014. Deze avond 

was ook een informatieavond bij Ruiter Actief en Ruiter Werkt, waarin dhr. Ruiter de aanwezigen 

informeerde over opvang van mensen met een zorgvraag, en begeleid werk. 

De vergadering van 13 november stond in het teken van de structuurverandering van de partij, en 

het bezoek van dhr. Adema. 

Aanvulling/vervanging bestuur 
In 2014 zijn 3 bestuursleden afgestreden, Robert de Jong (promotie), Wiebe Jansma 

(penningmeester),  en David Jan van Harten (landelijk/provinciale politiek). Wiebe is bereid gevonden 

om tot er een vervanger gevonden was zijn werkzaamheden als penningmeester te blijven doen. Als 

vervanging van David Jan van Harten is Margreet Tromp door het bestuur voorgedragen en door de 

leden geaccepteerd. Binnen het bestuur is  in overleg de strikte verdeling tussen 2 bestuursleden van 

lokale en provinciale/landelijke politiek opgeheven, en wordt dit nu door de voorzitter en Margreet 

Tromp gezamenlijk behartigd. 

We sluiten het jaar dus af met 2 vacatures in het bestuur: een promotor en een  penningmeester. 

Landelijke en provinciale vergaderingen 
Het bestuur van de ChristenUnie Barneveld is in 2014 op beide landelijke vergaderingen aanwezig 

geweest. De stukken daarvoor zijn vooraf door de daartoe aangestelde bestuursleden bestudeerd, en 

met een advies over het standpunt aan het hele bestuur voorgelegd. Door de  korte termijn tussen 

het beschikbaar komen van de stukken en de landelijke vergaderingen is het niet mogelijke deze  in 

een vergadering met de lokale leden te behandelen. 

Contact met de fractie 
Het bestuur streeft er naar om iedere fractievergadering een vertegenwoordiging van het bestuur af 

te vaardigen. Daarnaast nodigen we elke bestuursvergadering een vertegenwoordiging van de fractie 

uit. Dit houdt het contact tussen fractie en bestuur open.  

John Jaspersen, voorzitter & Ankie Buit, secretaris 


